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TEORIA, SOCIOLOGIA E DOGMÁTICA JURÍDICAS: 
EM BUSCA DE CONVERGÊNCIAS1

José Rodrigo Rodriguez

UM DIAGNÓSTICO DE SUCESSO
A  reflexão sobre teoria e sociologia do Direito desenvolveu-se no Brasil,
em grande parte, em conflito aberto com a dogmática jurídica, ao menos
com os modelos mais tradicionais de dogmática, marcados pelo pensamento
sistemático ou por uma visão naturalizante do direito, denominados por José
Eduardo Faria (1987, 202-203), respectivamente, de “positivismo normati-
vista” e “positivismo transcendente”.

O nome de uma revista emblemática para o campo do Direito nas dé-
cadas de 80 e 90, a Revista “Contradogmáticas”, dava o tom da relação tensa
entre estes campos da reflexão sobre o Direito. Para ampliar um pouco o
âmbito de aplicação das afirmações de Leonel Severo Rocha a respeito da
Sociologia Jurídica no Brasil (ROCHA, 2005: 46), podemos dizer que, tanto
a teoria quanto a sociologia jurídica afirmaram-se por aqui mais como es-
paços de crítica à dogmática jurídica do que como campos de pesquisa bem
delimitados, dotados de metodologias específicas e de um acúmulo de de-
bates sobre determinados temas. 

E uma crítica que não costumava (e não costuma, ainda) deixar pedra
sobre pedra: em várias de suas versões, a dogmática jurídica, aos olhos da
teoria e da sociologia, era vista como um obstáculo praticamente intranspo-
nível para nosso desenvolvimento econômico e para a democratização de
nosso Estado. Em duas de suas mais influentes versões, uma praticada por
José Eduardo Faria em São Paulo e a outra praticada por Luis Alberto Warat
no Sul do país, inicialmente em Santa Catarina, a dogmática jurídica ocu-
pava o lugar, respectivamente, de fator de insegurança jurídica, e de um ins-
trumento de poder autoritário que contribuía para barrar o nosso desenvol-
vimento econômico e a democratização de nossa forma de viver, mais
especificamente, a relação entre sociedade e Estado. Em suas versões mais
radicais, a crítica à dogmática chegou a imaginar que “a simples supressão
teórica da dogmática e a postulação de uma teoria crítica (politizada) solu-
cionaria todos os problemas do direito” (ROCHA, 2005: 65).
SUMÁRIO



Como nos explica Faria em um texto sobre ensino jurídico de 1987,
significativo por ter sido escrito para intervir no debate interno sobre a re-
forma da grade curricular do curso de Direito da Universidade de São Paulo:

“... não mais se deve confinar o ensino jurídico aos limites estreitos e forma-
listas de uma estrutura curricular excessivamente dogmática, na qual a auto-
ridade do professor representa a autoridade da lei e o tom da aula magistral
permite ao aluno adaptar-se à linguagem da autoridade. Não se trata, é
óbvio, de desprezar o conhecimento jurídico especializado, porém de conci-
liá-lo com um saber genético sobre a produção, a função e as condições de
aplicação do direito positivo. 
Tal conciliação está a exigir dos cursos jurídicos uma reflexão multidisciplinar
capaz de (a) desvendar as relações sociais subjacentes quer às normas quer às re-
lações jurídicas, e (b) fornecer aos estudantes não só métodos de trabalho mais
estimulantes e eficazes, mas, igualmente, disciplinas novas e/ou reformuladas. É
o caso, por exemplo, da inserção do estudo do direito nas ciências sociais, de
maior ênfase à História do Direito, da introdução de Metodologia do Ensino
Jurídico e Metodologia do Ensino do Direito como matérias obrigatórias, da re-
valorização da Filosofia do Direito, especialmente na parte relativa à hermenêu-
tica jurídica, e da análise adensada das relações de natureza complexa (conflitos
do tipo “capital x trabalho”; “governo x comunidade”; “produtores x consumi-
dores”). Não se trata de agregar de modo a-sistemático mais disciplinas a um
currículo já sobrecarregado, mas de resgatar a própria organicidade do curso.
Entre outras razões porque o desafio de um ensino formativo e inter-disciplinar
não se limita ao mero relacionamento do direito com a economia, a sociologia, e
a ciência política, sendo indispensável valorizar o estudo do direito num marco
teórico em condições de oferecer uma perspectiva e crítica dos institutos jurídi-
cos e das relações sócio-econômicas que lhes deram origem e função.
(...)
Como impedir que o curso jurídico se limite somente a informar o corpo dis-
cente sobre o estado atual da jurisprudência, não o estimulando a identificar
e discutir os diferentes modos por meio dos quais vão surgindo esquemas
inéditos para problemas não previstos nem pela doutrina nem pelos tribu-
nais? A meu ver, tais mudanças somente poderão ser efetuadas com um mí-
nimo de rigor metodológico se, a partir de uma reflexão mais cuidadosa em
torno do tipo de direito ensinado em nossas escolas, formos capazes de dis-
cutir sem preconceitos ideológicos a função social do jurista, o caráter ins-
trumental da dogmática jurídica e as influências ideológicas na formação do
conhecimento jurídico” (FARIA: 1987, 200-2001).

De acordo com Faria, o problema central da dogmática é transformar
o direito em um campo fechado às modificações necessárias para promover
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o desenvolvimento de nossa sociedade, especialmente nosso desenvolvi-
mento econômico. O positivismo normativista, em sua descrição, vê o di-
reito como produto exclusivo do Estado, e o papel do jurista como o de sis-
tematizar as normas jurídicas em um todo coerente e fechado, capaz de
solucionar os problemas por simples subsunção. 

Nessa versão, a dogmática jurídica tende a deixar fora de si qualquer
consideração de natureza social, política ou econômica, necessária para
atualizá-la com as demandas e características da nossa sociedade. Já, o po-
sitivismo transcendente, ainda segundo Faria, considera que o direito posi-
tivo é um direito natural inerente ao homem e por isso deve ser preservado
contra as mudanças sociais (FARIA: 1987, 202-203). Em livro mais recente,
Faria retoma este tema para afirmar que o funcionamento dos paradigmas
jurídicos vigentes gera as seguintes consequências: 

“... as instituições judiciais revelam-se cada vez mais superadas, em termos
burocráticos, organizacionais e administrativos, e incapazes de decidir de
modo minimamente coerente, uniforme e previsível no plano funcional. O
resultado inevitável acaba sendo o aumento dos níveis de incerteza jurídica,
o que introduz fatores adicionais de risco nos negócios, aumenta os spreads
bancários, encarece o custo do dinheiro, quer para os agentes econômicos,
quer para os consumidores, e desestimula as aplicações não-especulativas e
os investimentos de médio e longo prazos.” (FARIA, 2008: 53).

Nas palavras de Warat, citado por Faria no texto que estamos analisan-
do, “as faculdades de direito foram limitadas a simples “escolas de legali-
dade”, por meio das quais são reproduzidas soluções pré-elaboradas a partir
de casos exemplares. Isso permite (a) que se resguarde acriticamente deter-
minadas opiniões tidas como “juízos científicos”, e (b) que, graças a um
saber pretensamente “humanista” e supostamente não-ideológico, com a
falsa aparência de um conhecimento sistemático e coerente, sejam transmi-
tidas as crenças que sustentam a dogmática jurídica. Ao forjar uma menta-
lidade estritamente legalista em progressiva contradição com uma realidade
crescentemente não-legalista, em cujo âmbito a “racionalidade” material
cada vez mais se sobrepõe à “racionalidade formal”, esse tipo de “ciência”
praticado em nossos cursos de direito reduz o saber normativo a um este-
reotipado “senso comum teórico dos juristas de ofício”” (WARAT: 1982).
Ainda de acordo com Faria: 

“Em vez de apresentar institutos jurídicos como formas de soluções de confli-
tos com raízes no processo das relações sociais, valoriza-se quase que exclusi-
vamente uma abordagem sistemática e lógico-dedutiva, privilegiando-se o
princípio da autoridade - isto é, a opinião dos “preclaros mestres” e “insignes
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doutores”, todos citados aos borbotões como pretexto para demonstração de
uma erudição sem peso teórico, recheando manuais e livros - isto quando não
servindo para engrossar teses acadêmicas de professores pouco criativos e sem
inspiração, abrindo caminho para que o “pedantismo da ligeireza” sirva de cri-
tério para o prevalecimento, no âmbito do corpo docente, de um tipo modal de
mestre acrílico, burocrático e subserviente aos clichês predominantes entre os
juristas de ofício” (FARIA: 1987, 206).

Esta forma de pensar e agir, na visão de Faria, resultou numa crise da
dogmática jurídica per se, que perde cada vez mais espaço como instrumen-
to de regulação dos problemas sociais diante da complexidade dos desafios
contemporâneos, tanto do ponto de vista do tipo de conflito submetido ao
poder judiciário, quanto das formas de ação do Estado (FARIA: 1987: 209).
Nesse sentido, a globalização resulta em uma verdadeira “deslegalização”
em razão da perda do poder dos estados de produzir e controlar o direito
(FARIA, 2008). 

Conceitos dogmáticos individualistas e estáticos tendem a ser destruí-
dos por decisões que precisam enfrentar conflitos mais complexos, alguns
deles classistas e de massa. Por exemplo, ainda de acordo com Faria, a apli-
cação da cláusula rebus sic stantibus em uma sociedade altamente dinâmica,
e a manutenção da ideia de separação de poderes diante dos conflitos entre
legislativo, executivo e judiciário. Por isso mesmo, as decisões judiciais tor-
nam-se cada vez mais materiais, mais influenciadas pelas peculiaridades
dos problemas em concreto, o que abre espaço para um maior protagonismo
dos juízes e juízas em detrimento do texto das leis. 

Além disso, segue o autor (FARIA, 1987: 210-211), surgem novas for-
mas de regulação e controle social que apostam na prevenção ao invés da
repressão, deslocando o debate regulatório do âmbito de atuação da dogmá-
tica jurídica e dos tribunais para o âmbito do executivo. Ganha mais espaço,
também, a regulação no âmbito social, em instituições como a escola, a em-
presa e a igreja, que tomam espaço das leis, subtraindo do Estado o poder
de regular em favor de um poder mais atomizado, móvel e múltiplo. Por
todas estas razões, a dogmática jurídica, de acordo com Faria, já em 1987,
parecia ter perdido completamente a sua razão de ser.

Na visão de Warat, em seu excelente “Sobre la Dogmatica Juridica”,
texto de 1980, a dogmática é incapaz de manter a sua neutralidade em rela-
ção aos demais campos da sociedade. Ela passa a recorrer a eles para decidir,
ainda que de forma velada, por exemplo, por meio de topos, o que acaba re-
duzindo este modo de pensar à mera aparência: 

“La dogmática jurídica, practicada como ciencia, limita ab-initios u campo
de investigación al derecho positivo vigente. Tal es Ia premisa fundamental
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de Ia dogmática, que, portal razón, no ha podido, ni puede producirotro co-
nocimiento, que tautológico o auto-reproductor, que no permite avance
científico le asigna, de regular y cotrolar el comportamiento, de evitar, en Io
posible, los conflictos y resolver los problemas. Es, por ello, que Ia dogmá-
tica tuvo que recurrir, aunque en forma encubierta, y no siempre confesada,
a otros domínios cognoscitivos, para poder dar cumplimiento a sus objeti-
vos. Apelo a Ia razón, a Ia historia, al interés protegido, al fin del derecho, a
Ia naturaleza del hombre, a la función social y a la justicia, en busca de su re-
vitalización. La aporia fundamental de Ia tópica, que es Ia justicia, se incor-
pora a Ia dogmática, pero con ei compromiso de respetar sus dogmas funda-
mentales, considerados como intocables. La tópica no sustituye a Ia
dogmática, sine que Ia realimenta, le da nuevos conceptos, pero no logra
realizarse plenamente en su interior. Demuestra la problematicidad de Ia
realidad jurídica, pero no se adentra en la misma en busca de los condicio-
nantes y determinantes que Ia conforman, y que deben constituir el objeto de
Ia actividad científica del jurista. (WARAT, 1980: 17-18)

No mesmo sentido do texto de Faria, Warat já mostrava, alguns anos
antes, que o pensamento dogmático deixava de se pautar pela referência às
leis ou a conceitos capazes de sistematizar o material jurídico, para fundar
suas decisões em argumentos como “a razão”, “a justiça”, “a finalidade do
direito”, “a natureza do homem”, mudança que transformava o pensamento
dogmático em mera manipulação ad hoc de argumentos, sob a forma de lu-
gares comuns escolhidos conforme a conveniência de cada caso. 

A BANALIZAÇÃO DA CRÍTICA: EM BUSCA DE
ALTERNATIVAS
Parece razoável dizer que, em linhas gerais, o diagnóstico sobre o caráter “atra-
sado” e “inadequado” da dogmática jurídica teve enorme sucesso e tornou-se
uma espécie de “novo senso comum teórico” dos pesquisadores e pesquisado-
ras em Teoria do Direito e em Sociologia Jurídica, fato que levou Warat, na dé-
cada de 90, a criticar acidamente os críticos da dogmática jurídica:

“Os movimentos contra-dogmáticos dos anos 90 alimentam-se do passado,
simulam atacar os horrores do passado revivendo um combate inexistente,
para com isso “ ajustar-se as formas atuais do sinistro “. Seu desejo revolu-
cionário acabou prisioneiro da morte. Um desejo que não conseguem faze-lo
memória, o repetem como neurose do esquecido. Na contra-dogmática dos
anos 90 não se produzem acontecimentos, só palavras e idealizações.
Críticos, no mau sentido da palavra.” (WARAT, 1997, 139.)
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“Todos os pensadores contra-dogmáticos trataram de reprimir uma conside-
ração do recurso dogmático como uma referência poética, uma fantasia que
permita pensar as relações do homem com a lei de direito. Assim, reprimi-
ram um lado romântico do dogmatismo jurídico, ou o banalizaram como ex-
pressão de uma forma de dominação. De diferentes maneiras as tendências
contra-dogmáticas negara a visualizar o caráter performance das fantasias
dogmáticos. Elas também fizeram e fazem marchar o mundo. Uma proposta
feita ao homem para que não abandone totalmente sua proximidade com o
horizonte da paixão e do sentimento. A dogmática como afirmação estética
de uma igualdade e uma lei para que se assegure não retorno à figura de um
grande pai onipotente.” (WARAT, 1997, 143).

Como nos mostra Warat, a crítica à dogmática tornou-se uma espécie
de recurso repetido e banalizado, um maneirismo trivial que impede que os
pesquisadores e pesquisadoras pensem construtivamente sobre a dogmática
jurídica, e procurem modelos alternativos para estruturar esta forma de pen-
sar. Afinal, diga-se, nem Warat, nem Faria foram capazes de oferecer um
modelo de racionalidade jurídica adequado para democratizar o Estado e
enfrentar os problemas do mundo contemporâneo. É provável que esse
nunca tenha sido o objetivo destes autores, à exceção, talvez, do Warat tar-
dio, pensador da mediação. Em obras como “O Ofício do Mediador” Warat
parece estar em busca de um novo modelo de judiciário e de raciocínio ju-
rídico, apto a ser aplicado a situações reais, um modelo que, diga-se, parece
afastar-se muito da dogmática jurídica como a conhecemos. 

No entanto, mesmo assim, esta parte de sua obra não teve, ao menos
até o presente momento, o mesmo sucesso do que a sua crítica à dogmática.
Foi a crítica que se tornou, por assim dizer, o método padrão de uma grande
parte dos trabalhos de pesquisa contemporâneos no campo da Teoria e da
Sociologia Jurídica. O resultado desta situação, a meu ver, é que o fosso
entre os diversos campos dogmáticos, a Teoria e a Sociologia Jurídica está
se tornando cada vez maior, à exceção, talvez, do direito constitucional, que
tem dialogado com as teorias da interpretação mais contemporâneas. 

Os trabalhos de pesquisa em Teoria e Sociologia costumam adotar
uma postura de confronto e denúncia em relação à dogmática, não sem
razão, mas sem desenvolver uma agenda positiva de colaboração e possí-
vel transformação do pensamento dogmático, agenda esta que, me parece
cada vez mais urgente diante do aumento do número de ações judiciais e
do grau de cobrança de produtividade sobre os juízes e juízas, o que difi-
culta, cada vez mais, a prática de uma reflexão mais complexa no processo
decisório. Dados do relatório Justiça em Números do CNJ (p. 44) apontam
que, em média, um Juiz ou uma Juíza de primeiro grau no Brasil acumula
6577 processos.
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Para puxar um pouco este fio, diga-se, não temos ainda boas descrições
sociológicas do trabalho dos juízes e juízas contemporâneos que permitam
avaliar as possibilidades reais de desenvolver na prática um pensamento
dogmático mais complexo que leve em conta a quantidade de ações e o
tempo disponível para gerir os processos, especialmente nas varas de pri-
meiro grau. Tal descrição do trabalho dos Juízes e Juízas, que ainda está para
ser feita, deverá levar em conta uma série de transformações em nosso pro-
cesso judicial, as quais têm procurado uniformizar a jurisprudência dos Tri-
bunais, bem como conferir mais força aos julgados de segundo grau, por
exemplo, proibindo recursos em desacordo com Súmulas e Enunciados.
Também deverá levar em conta as metas de produtividade, hoje, impostas e
juízes e juízas pelo Conselho Nacional de Justiça, que não se preocupam
com a qualidade da prestação jurisdicional, apenas com a quantidade de sen-
tenças proferidas no tempo. 

Essas transformações, a conferir, podem vir a transformar as Varas em
instrumentos de gestão de massas de casos, vários deles repetitivos, funcio-
nando como meros elos de uma cadeia de transmissão dos ditames dos juízes
e juízas dos Tribunais superiores, os quais passariam a deter uma espécie de
monopólio de fato e de direito do poder de refletir sobre os casos mais com-
plexos; um monopólio sobre o pensamento jurídico propriamente dito. Afi-
nal, por hipótese, diante de uma grande quantidade de trabalho, os Juízes e
Juízas de primeiro grau serão incentivados a julgar mecanicamente de acor-
do com a jurisprudência dos Tribunais para dar conta, com maior velocidade,
dos inúmeros casos a julgar.

Os Tribunais concentrariam, assim, cada vez mais poder em suas mãos,
um poder não sujeito a mecanismos de controle eficazes, posto que as deci-
sões dos tribunais superiores, normalmente, não estão sujeitas a recurso
algum e não há clareza nem controle público do procedimento de criação de
Enunciados e Súmulas. E se lembrarmos que, em casos difíceis, o espaço
para a interpretação é sempre mais alargado, e que a composição e atuação
dos Tribunais superiores têm maior carga política, fica mais nítido ainda o
quadro de expropriação da possibilidade de realizar uma reflexão jurídica
mais complexa da segunda instância em relação à primeira, a despeito da
necessidade real de padronizar o entendimento do Judiciário, especialmente
em casos repetitivos. 

A partir de análises com estas características, seria possível construir
alternativas para o pensamento jurídico que levassem em conta a realidade
do trabalho dos Juízes e Juízas, a partir das quais seria possível compreender
e criticar a tão comentada falta de reflexão e de crítica em boa parte do ma-
terial doutrinário produzido contemporaneamente, o qual, muitas vezes, pa-
rece se limitar a compilar a opinião dos vários estudiosos sobre aquele tema
e a organizar a jurisprudência dos tribunais superiores, sem desenvolver
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análises mais elaboradas, por exemplo, com a incorporação de elementos
de outras disciplinas. 

Ao invés de se engajar em agendas deste jaez, o trabalho teórico e so-
ciológico em Direito parece estar se desenvolvendo de costas para a dog-
mática, limitando-se a marcar sua diferença em relação a este campo por in-
termédio de fórmulas banalizadas da crítica à dogmática jurídica. Não cabe
aqui, desenvolver uma análise mais extensa da pesquisa nestes campos do
saber, marcada por uma complexidade compatível com o tamanho do Brasil
e com a expansão de nosso sistema de pós-graduação em Direito. 

Mas, se qualquer forma, meu trabalho pessoal, “Como decidem as Cor-
tes? Para uma crítica ao Direito (brasileiro)” (RODRIGUEZ, 2013), sugere
que a pesquisa em teoria do direito tem vivido uma fase excessivamente fi-
losofante, buscando construir modelos de racionalidade jurídica “corretos”,
“verdadeiros” a partir de sistemas jurídicos estranhos ao brasileiro, os quais
servem de padrão para diagnosticar a suposta miséria de nossas instituições,
sem levar em conta a realidade de seu funcionamento e sua racionalidade
específica. Além disso, no “Manual de Sociologia Jurídica” que ajudei a or-
ganizar (RODRIGUEZ & GONÇALVES, 2017), estão reunidos textos de
uma boa quantidade de pesquisadores e pesquisadoras deste campo, com re-
presentação minoritária, quase que insignificante, de trabalhos que dialo-
guem com a dogmática jurídica.

De outro lado, como já mencionamos acima, soa razoável afirmar que
a dogmática jurídica, em linhas gerais, permanece excessivamente forma-
lista e alienada em relação às mudanças sociais, deixando de incorporar em
suas construções categoriais reflexões a respeito das transformações sociais,
especialmente se levarmos em conta as publicações direcionadas aos con-
cursos públicos, que dominam o mercado editorial e o ensino jurídico con-
temporâneo. Posso citar como exemplo a dificuldade do direito comercial
em tematizar e compreender o caráter colaborativo e sistêmico das redes co-
merciais, as quais dominam os mais diversos campos da atividade econô-
mica, como o comércio varejista, dominado por redes de franchising; tema
desenvolvido por Arnaldo Rizzardo Filho em seu trabalho de mestrado, sob
minha orientação.

É importante, para encerrar esta reflexão, que este estado de coisas não
se deve à uma suposta falha acadêmica, destes dois campos do saber jurídi-
co, em colaborar e produzir alternativas operacionais e reflexivas para o
pensamento jurídico no Brasil. Afinal, tal estado de coisas ajuda a reproduzir
e perpetuar uma certa maneira de fazer dogmática e crítica à dogmática, a
qual implica em uma certa divisão de poder entre representantes dos dois
campos, além de sua relevância no campo do Direito em geral. 

De um lado, para um crítico da dogmática jurídica, nos termos descritos
neste texto, quanto mais este campo permanecer afastado de uma reflexão
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sobre a realidade, e sobre as transformações da função do Direito no mundo
contemporâneo, melhor para quem pratica a crítica. Quanto pior for o de-
sempenho da dogmática, mais urgente e necessário parecerá criticá-la, cir-
cunstância esta que ajuda a ampliar a audiência e o alcance de uma atividade
intelectual deste tipo e a justificar a adoção de modelos de regulação que
deixem de lado a arena estatal e os tribunais. Em uma palavra, de um ponto
de vista estritamente pragmático, que leve em conta apenas o impacto da
crítica à dogmática jurídica no mundo do Direito e na esfera pública em
geral, quanto pior for o seu desempenho, melhor para a crítica.

De outro lado, do ponto de vista de quem pratica dogmática jurídica,
qualquer espécie de controle racional e de reflexão organizada sobre a maneira
de interpretar e aplicar o direito consistirá em um entrave significativo para a
emissão de opiniões jurídicas individuais. Quanto mais organizada, racional,
sistemática e reflexiva for a dogmática jurídica, menos poder individual terá
o intérprete, seja ele juiz, advogado, promotor ou professor, posto diante do
caso concreto, de construir os seus raciocínios com ampla liberdade subjetiva.
Em uma palavra, quanto melhor for o desempenho da dogmática jurídica,
menos arbítrio terá o profissional do Direito de emitir a sua opinião sobre a
solução dos diversos problemas jurídicos em debate na sociedade. 

O desenvolvimento de uma reflexão doutrinária que se propusesse a
criticar e controlar a racionalidade das decisões tomadas pelas instâncias de
poder seria um mecanismo importante para incrementar a racionalidade do
direito, tanto por mostrar seus pontos cegos, quanto por propor modelos de-
cisórios capazes de oferecer boas justificações para os profissionais o Di-
reito; justificações estas que poderiam incorporar raciocínios interdiscipli-
nares e com pretensões sistemáticas, ajudando a conferir velocidade e
qualidade para a prestação jurisdicional. 

Mas, para que uma doutrina com tais feições surgisse, seria necessária
uma diferenciação mais marcada entre professores de direito e operadores
do sistema jurídico. Afinal, a doutrina produzida por advogados, juízes e
promotores, salvo exceções, tende a enviesar os raciocínios em favor da po-
sição que eles ocupam no campo do Direito. Por exemplo, em direito penal,
direito tributário e direito do trabalho, é relativamente fácil identificar a dou-
trina escrita por um advogado ou advogada, por um juiz ou juíza, por uma
promotora ou promotor, por um ou uma profissional que trabalhe para o
Fisco ou não. Raramente encontramos trabalhos que procurem explorar di-
versas possibilidade de decisão, levando em contas as eventuais repercus-
sões econômicas, sociais e políticas desta ou daquela alternativa. 

Como é possível perceber, mesmo a partir desta análise preliminar do
problema, a transformação da crítica à dogmática jurídica e do modo de se
fazer dogmática jurídica implicarão, necessariamente, na perda de boa parte
do poder simbólico e econômico dos atuais protagonistas destes dois campos,
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tendo em vista os incentivos existentes para que tudo permaneça exatamente
como está. 

Nesse sentido, o debate sobre este problema não pode ser apresentado
e/ou praticado como uma empreitada estritamente teórica e acadêmica.
Transformar o direito não é um problema exclusivamente de transformação
epistemológica. Esta tarefa exige, também, uma análise e uma transforma-
ção política dos mecanismos de reprodução de poder no campo do Direito,
especialmente o controle sobre as Universidades, Escolas de Magistratura,
Ministério Público e Advocacia; sobre as associações acadêmicas, profis-
sionais e os seus Congressos e Simpósios, ainda, sobre os modelos de re-
crutamento, formação e aperfeiçoamento profissional de professores e de
outros profissionais do Direito, além dos modelos de organização da Justiça,
especialmente dos Tribunais. 

Ademais, é crucial levar em conta, também, a atual ampliação do im-
pacto do Direito sobre a esfera pública não especializada. Afinal, nos últi-
mos anos, o debate sobre o caráter personalista e opinativo de nosso Direito,
e de nossa crítica ao Direito, diga-se, tem deixado as esferas especializadas,
nas quais ele tradicionalmente se desenvolvia, para ganhar a arena central
do debate sobre os principais problemas nacionais, muito em razão do sur-
gimento de casos judiciais de ampla repercussão, como o processo do Men-
salão e todos os embates jurídicos relacionados à Operação Lava-Jato. 

É possível que a exposição de nosso Direito, aos olhos da opinião pú-
blica em geral, ajude a construir e impulsionar uma crítica mais radical ao
seu modelo de racionalidade, e motive a adoção de reformas institucionais
que transformem nosso Judiciário, com consequências sobre a dogmática ju-
rídica e sobre o nosso modo de estudar e criticar o Direito. Mas trata-se ape-
nas de uma possibilidade, de um fator, entre tantos outros, que ajudam a de-
terminar o nosso modo de pensar, reproduzir e criticar o Direito brasileiro.
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NOTAS

1 Fala no Congresso Sociology of Law realizado em Canoas, Rio Grande do
Sul, na UNILASSALE em 02/06/2017.
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FRANZ NEUMANN POR RODRIGUEZ E
SCHEUERMAN: A PRIVATIZAÇÃO DO DIREITO

Cássia Juliana Morsch*

Resumo: Este estudo é ancorado em pesquisa de cunho descritivo, reali-
zada através de revisão bibliográfica. Tem por objetivo, a análise do pro-
blema da privatização do direito decorrente da autorregulação, que por
sua vez, enquadra-se no gênero das tendências antiformais de direito que
são impulsionadas pelo fenômeno da globalização. Tal análise, é feita
a partir do cotejo de pontos comuns dos textos de José Rodrigo Rodriguez
e William E. Scheuerman, considerando a identidade teórica dos autores.
Estes, amparam-se na teoria jurídica neumanniana, partindo, precipua-
mente, dos insights de Franz Neumann, nos livros O Império do direito,
e Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism, respecti-
vamente. De um lado, Scheuerman aborda a tese de Neumann, com ên-
fase maior no contexto econômico do capitalismo e a globalização. Por
outro lado, Rodriguez aborda as ideias de Neumann de uma maneira
mais ampliada – direito e sociedade. Contudo, ainda que, talvez, a partir
de diferentes campos de visão, ambos os textos apresentam pontos afins,
que perpassam pela teoria neumanniana, revisitando-a no intuito de bus-
car explicações e, até mesmo, soluções para a privatização do direito
no contexto da sociedade pós-moderna, dando, assim, continuidade ao
desenvolvimento da teoria crítica.

Palavras-chave: Teoria crítica; Privatização do direito; Globalização; Au-
torregulação; Heterorregulação;

INTRODUÇÃO 
Não é de hoje que a relação entre direito e política é alvo de teóricos das
mais diversas áreas do saber, como a sociologia, filosofia, teoria do direito,
etc. Franz Neumann, já havia identificado, nas décadas de 30 ou 40, entre
outros problemas, a privatização do direito, decorrente da autorregulação.
Para Neumann grande parte dos problemas sociais e políticos contemporâneos
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se deram a partir de mudanças econômicas – do capitalismo clássico ou con-
corrente, para o capitalismo monopolista, subvertido pelo império nazista.

A partir deste, e de outros insights de Franz Neumann, os autores José
Rodrigo Rodriguez e William E. Scheuerman desenvolvem textos dando
continuidade à teoria crítica de Neumann. Assim, o estudo destacará a teoria
neumanniana a partir da visão de cada autor. 

A primeira parte do presente trabalho, “Franz Neumann por William
E. Scheuerman”, trata-se do desenvolvimento das percepções de Neumann,
capturados por Scheuerman em seu texto, Franz Neumann: Legal Theorist
of Globalization? O autor baseia-se fundamentalmente nos relatos de Neu-
mann no livro Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism
(1944). 

Já, a segunda parte deste ensaio, “Franz Neumann por José Rodrigo
Rodriguez”, também, refere-se ao desenvolvimento das ideias de Neumann,
apreendidas por Rodriguez em seu livro, Fuga do Direito: um estudo sobre
o direito contemporâneo a partir de Franz Neumann, do qual será objeto de
análise, apenas a parte final (dado o limite do debate, aqui, proposto). Ro-
driguez, por sua vez, fundamenta seu texto, especialmente, em outro livro
de Neumann, O império do direito (1936).

Ao final, “Franz Neumann por Rodriguez e Scheuerman”, conclusiva-
mente, é feito cotejo dos textos referidos. De um lado, Scheuerman aborda
a tese de Neumann, com ênfase maior no contexto econômico do capitalis-
mo e a globalização. Por outro lado, Rodriguez aborda as ideias de Neumann
de uma maneira mais ampliada – direito e sociedade. Contudo, ainda que,
talvez, a partir de diferentes campos de visão, ambos os textos apresentam
pontos afins, que perpassam pela teoria neumanniana, revisitando-a no in-
tuito de buscar explicações e, até mesmo, soluções para a privatização do
direito no contexto da sociedade pós-moderna.

FRANZ NEUMANN pOR RODRIGUEZ E SChEUERMAN
A privatização do direito, decorrente da autorregulação, é uma tendência,
não tão recente, visto que, já nas décadas de 30 e 40, era alvo das críticas e
inquietudes de Franz Neumann, que, por sua vez, a havia identificado, talvez
não de forma tão ostensiva naquele momento, como hoje, estimulada pelo
processo de globalização, mas, no mínimo, capaz de permitir que William
E. Scheuerman e José Rodrigo Rodriguez captassem seus insights de forma
muito parecida, dando continuidade à crítica neumanniana. 

Contemporaneamente, o problema da privatização do direito – desi-
nente da “autorregulação”, nas palavras de Rodriguez, ou das “tendências
antiformais de direito”, conceito mais genérico, nas palavras de Scheuerman
– tem grande relevância no desenvolvimento global e transnacional da so-
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ciedade hodierna, na qual o sentido de fronteiras dos estados, de lado oposto,
tem cada vez menos sentido neste contexto. 

Partindo-se do que foi identificado por Neumann –  a incapacidade do
estado de bem-estar, de regular as relações sociais emergentes do contexto
econômico da época (transição do “capitalismo competitivo” para o “capi-
talismo monopolista”) – Scheuerman nos permite apreender que tais ten-
dências antiformais de direito, certamente, têm origens econômicas. 

Entretanto, aliado ao sistema capitalista de produção, o fenômeno da
globalização emerge como responsável pelas diversas mudanças da socie-
dade como um todo, contudo, especialmente nas esferas econômica, social
e política.

De acordo com Rodriguez,

No mundo contemporâneo, a privatização do poder de qualificar juridica-
mente os fatos sociais tem ido de par com a defesa da auto-regulação pelo
mercado, o enfraquecimento do Estado soberano e a destruição da legitimi-
dade de instâncias de regulação universais, cujo exemplo central é o Estado
de Bem-Estar Social (...) 1

No mesmo passo, Scheuerman nos alerta que, as angústias de Neumann
em relação ao perigo dos modos não-formais de direito, que representam o
abandono das bases normativas de legitimidade do direito liberal, tornam-
se oportunas ao debate atual sobre autorregulação dentro dos negócios glo-
bais. 2

Ou seja, em seu relato acerca do declínio do direito formal clássico,
contrapondo-se à defesa de Carl Schmitt – que por sua vez, buscava substi-
tuir o sistema estatal por um conjunto de grandes regiões (Großraum), as
quais estariam comprometidas apenas com a criação de um sistema jurídico
próprio, adequado unicamente aos seus interesses (autorregulação – priva-
tização) – Neumann entendeu que isso poderia desaguar num sistema muito
mais brutal, caso se tornassem tendências universais, resultando na sucum-
bência do estado de bem-estar, no declínio das fronteiras nacionais e, na
consequente decadência das instituições centrais do estado-nação.3

Portanto, o que Scheuerman tenta nos demonstrar é que, o que hoje
concebemos por globalização (cujo conceito ainda é muito discutido), Neu-
mann já identificava características deste processo, ainda que incompleto e
sem denominação, mas com fortes evidências do fenômeno.

Obviamente, que muitos outros fatores da atualidade também partici-
param do processo dando sua contribuição, sendo protagonizado, essencial-
mente, pela revolução tecnológica, que foi capaz de alterar profundamente
a realidade social com a mudança dramática da noção de tempo e espaço.  

Neste cenário, portanto, Rodriguez nos afirma que é incontroversa a
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existência de um embate entre autorregulação e heterorregulação das rela-
ções sociais, tanto em nível nacional quanto internacional. 

Scheuerman nos dá alguns exemplos de tendências antiformais de au-
torregulação de grande relevância dentro da estrutura normativa do direito
econômico internacional: a arbitragem, a Lex Mercatoria, códigos de con-
duta corporativos, a regulamentação bancária transnacional, a própria OMC,
etc.  

A autorregulação das relações sociais, é um problema que vem sendo
discutido não somente pela teoria do direito, mas em diversas outras áreas
do saber, como aponta Rodriguez, pela filosofia, sociologia economia, que
sugerem algumas nomenclaturas (Estado de exceção; governança (gover-
nance); empoderamento (empowerment); e democracia participativa) para
esta tendência antiformal, como diria Scheuerman, ou seja, para a autorre-
gulação dos fatos sociais. 

Em certa medida, a partir dos textos referidos, e em algum nível de abs-
tração, podemos nos arriscar criticamente, associando o fenômeno, tal como
identificado por Neumann no texto de Scheuerman, ao conceito das formas
de autorregulação que temos hoje, citadas por Rodriguez. 

Assim, o empoderamento e a democracia participativa, talvez possam
se revelar como a denominação daquilo que Neumann pretendia preservar
do “império do direito” (ou forma direito, de acordo com Rodriguez) – os
grupos sociais subordinados poderiam ganhar reconhecimento através de
modos não-formais de direito, pois que o estado de bem-estar proporcionava
campo fértil para este debate. 

No mesmo sentido, também, poderíamos comparar o estado de exce-
ção, com aquilo que Neumann identificou do imperialismo nazista – o poder
concentrado na  mão, unicamente, do império nazista, num regime totalitá-
rio, tendo em vista a manutenção de sua hegemonia incontestada, ou seja,
seria a autorregulação pelo poder soberano.  

E, por fim, a governança – ainda que não presentes todas as suas ca-
racterísticas na contemporaneidade de Neumann – poderia identificar-se
com aquilo que Neumann observou da transição do capitalismo competitivo
para o capitalismo monopolista – após o colapso de Weimar, Neumann pas-
sou a entender que, os modos jurídicos não-formais também favoreciam a
dominação de interesses privilegiados de grandes corporações:

Padrões jurídicos de conduta (cláusulas genéricas) servem ao monopo-
lista...Não apenas é desnecessário o direito racional para ele, como muitas
vezes é um empecilho para o pleno desenvolvimento de suas forças produti-
vas... o direito racional, acima de tudo, serve também para proteger o mais
fraco. O monopolista pode dispensar a ajuda dos tribunais uma vez que seu
poder de comando é um substituto satisfatório. 4
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Rodriguez nos indica que a autorregulação “ameaça a racionalidade do
direito, ou seja, a manutenção da forma direito como padrão de sociabilidade”5.
O que, “trocando em miúdos”, Scheuerman diz: que “Neumann já havia sus-
tentado que a relação entre capitalismo e direito poderia ser complicada por
um conflito entre interesses em negócios privilegiados, e interesses em alcançar
formas estritas, claras, públicas, prospectivas e genéricas de direito”.6

De acordo com Scheuerman, Neumann já havia identificado que, com
as mudanças no contexto contemporâneo, as atividades econômicas tendiam
a reduzir a dependência tradicional do capital em relação às modalidades
formais de direito e raciocínio jurídico. Ou seja, a “afinidade eletiva” entre
capitalismo e direito formal já não era mais obtida no contexto do capitalis-
mo contemporâneo. 7

Neste caso, o direito contratual citado por Rodriguez, é perfeito exem-
plo da ausência da “afinidade eletiva”, pois que o Poder Judiciário é um “fe-
nômeno marginal ou mesmo irrelevante” para fazer valer um contrato.8 O
que, outrossim, é confirmado por Scheuerman quando diz que estamos nos
tornando cada vez mais sensíveis ante a necessidade de dinamismo na área
dos contratos e o ceticismo em relação às formas tradicionais de regulação.
Os contornos maleáveis do direito contratual são principalmente definidos
pela prática empresarial, e não pelas estruturas teóricas dos juristas, muitas
vezes influenciadas por noções jurídicas anacrônicas e formalistas.9

Partindo do conceito forma direito de Rodriguez, inspirado no império
do direito de Neumann, podemos afirmar que, não apenas em relação ao di-
reito dos contratos, esta estrutura está ameaçada (se é que ainda existe), pois
que a forma direito é justamente a capacidade do estado de manter o mono-
pólio de dizer o direito e, ao mesmo tempo, de conformar as reivindicações
da sociedade, mantendo um equilíbrio social.

No mesmo sentido, este equilíbrio, é o que justamente, Scheuerman,
também, parece propor, ainda que implicitamente, ao final de seu texto: 

Como podemos preservar esse dinamismo ao mesmo tempo em que garanti-
mos uma medida razoável de virtudes do estado de direito? Devemos esco-
lher entre o estado de direito e um sistema de produção incessantemente ace-
lerado para acelerar o ritmo da vida econômica? Ou será possível preservar
o que vale a pena sobre o dinamismo da vida econômica contemporânea e
alcançar tanto uma maior justiça quanto o estado de direito?10

Em seu texto, Scheuerman diz que Neumann não havia fornecido estas
respostas, mas sugere que a teoria jurídica neumanniana pode fornecer-nos
o ponto de partida. 

E, é, justamente, esta lacuna retórica deixada por Scheuerman – sem
embargo dos vários outros pontos de convergência entre os textos acima –
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que nos permite concluir que o texto de Rodriguez faz perfeito preenchi-
mento, ao apontar possíveis respostas ao texto de Scheuerman, da mesma
forma que este último, baseado nos insights de Neumann.

Então, aparentemente seguindo a sugestão de Scheuerman, Rodriguez
toma como “ponto de partida” a ênfase de Neumann sobre o controle social
sobre a propriedade privada dos meios de produção e sua relação com a
emancipação humana, que permite que pensemos sobre as possibilidades e
os limites da forma direito no controle e na conformação do poder.11

A partir disso, dá continuidade à teoria de Neumann, de forma crítica,
com base nas relações sociais contemporâneas, onde o direito estatal não
mais atinge grande parte das relações de poder econômicas, sociais e polí-
ticas, tornando-se imprescindível pensarmos formas de regulação adequa-
das, a fim de evitar a privatização do direito, sobretudo.

Scheuerman corrobora, alertando-nos que uma implicação imediata à
análise de Neumann fornece orientação útil ao nosso contexto – uma das
grandes questões políticas de nosso tempo, provavelmente, se refira à pos-
sibilidade de submeter as tendências antiformais do direito econômico in-
ternacional a propósitos democráticos e sociais. E, ainda, astutamente,
Scheuerman enfatiza que esta é uma questão-chave enfrentada no debate
atual sobre as perspectivas da democracia transnacional. 12

Rodriguez argumenta ainda, que, de acordo com Neumann, o direito
não é mero instrumento, pelo contrário, “o direito quando em funcionamen-
to, conforma seu objeto, estabelecendo certo padrão de sociabilidade.”13

Por isso, devemos preservar o direito estatal (heterorregulação) na exata
medida em que este deve conformar seu objeto, pois

Os três exemplos de mudança no direito discutidos acima – regulação dos
contratos, regulação do casamento gay e da proteção do trabalhador – nos
fazem ver que a presença da forma direito cria um horizonte de possibilida-
des institucionalizadas que podem ser dirigidas para objetivos emancipató-
rios, conforme a pressão dos grupos sociais plasmada em projetos de juridi-
ficação.14

De mesmo lado, Scheuerman descreveu a preocupação de Neumann,
no intuito de preservar a regulação estatal, ainda que mínima – considerando
que a liberdade contratual não mais se assentava em postulados sociais e ju-
rídicos, a fim de garantir uma igualdade rígida – pois que a liberdade con-
tratual estava calcada apenas em pressupostos jurídicos, contudo era capaz
de, pelo menos, garantir previsibilidade nos assuntos jurídicos. 15

Certamente, na sociedade atual complexa e cada vez mais globalizada
– que traz consigo novas modalidades de relações sociais, e, que, por sua vez,
exigem novas modalidades de regulação – não seja possível manter somente
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a heterorregulação pelo estado, nem somente a autorregulação, há que se
estabelecer uma convivência mediada, um ponto de equilíbrio, considerando
as especificidades de cada projeto de juridificação, as instituições, e a forma
atual de regulação. Pois, conforme Scheuerman, as tendências antiformais
do direito parecem estar diretamente relacionadas com o dinamismo do de-
senvolvimento econômico contemporâneo.16

Portanto, Rodriguez defende que “descrever e reconstruir racionalmen-
te o ordenamento jurídico com o objetivo de defender projetos de juridifi-
cação é tarefa central para uma teoria crítica do direito.17

Um teórico crítico deve defender um direito insurgente a partir de dentro, ou
seja, a partir das instituições realmente existentes. E isso se faz em relação a
cada objeto regulado. Cada área do direito terá uma relação diferente entre
auto-regulação e heterorregulação resultado do embate entre os projetos de
juridificação que se apresentem na esfera pública. A teoria crítica deve inter-
vir nesse embate para discutir o sentido de cada projeto e sua relação com a
forma direito, ou seja, sua capacidade de incrementar o controle social sobre
a regulação. 18

Ou seja, Rodriguez explica que não se trata de substituir a ação dos mo-
vimentos sociais e seus projetos de juridificação pela crítica. Trata-se de
pensar formas alternativas para modificação das instituições existentes para
propor projetos emancipatórios, a partir do movimento interno da forma di-
reito que se dará de acordo com os embates entre projetos de juridificação,
e não em abstrato, pois que o direito e a sociedade não são inertes.19

Como já dito, qualquer projeto de juridificação precisa levar em conta as ca-
racterísticas da regulação que conforma as diversas instituições e os vários
setores do ordenamento jurídico. Para realizar esta tarefa, é essencial dialo-
gar com pesquisas que pensaram estas questões e procuraram identificar os
limites institucionais para a ação social. A sociologia do direito e outros
ramos do saber dedicados à pesquisa empírica em direito têm realizado uma
rica descrição dos fenômenos de auto-regulação que caracterizam o mundo
contemporâneo.20

Assim, não se pode pensar que heterorregulação seja é essencialmente
autoritária e a autorregulação democrática ou vice-versa. A criação de nor-
mas jurídicas pela sociedade, de acordo com Rodriguez, pode ser estabele-
cida com limites e condições para seu exercício.21 E, a teoria crítica deve
intervir nesse embate, para discutir o sentido de cada projeto e sua relação
com a forma direito, ou seja, sua capacidade de incrementar o controle social
sobre a regulação.22
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A partir desse raciocínio, impõem-se outros dois questionamentos:
“Quem deve ter o poder de qualificar juridicamente um fato? Quais os limi-
tes deste poder?” Rodriguez afirma que essas repostas só serão possíveis a
partir do conflito social dentro da forma direito. 23

Rodriguez, assim como Scheuerman em seu texto, admite que a obra
de Franz Neumann não fornece respostas, aqui, sobre qual seria o lugar pri-
vilegiado para o embate entre projetos de juridificação, nem mesmo o lugar
para construir “uma estratégia unificada de regulação que leve em conta a
especificidade de cada objeto regulado, os órgãos competentes por criar e
aplicar normas e os diversos projetos de juridificação.”24 Entretanto, admite
que O Império do direito de Neumann, “afirma que a pesquisa científica tem
o papel de vigiar e tematizar os atos de criação e aplicação do direito, ser-
vindo de orientação para eventuais reformas institucionais.” A partir disso,
infere que, ainda que Neumann não tivesse sustentado expressamente, “a
pesquisa científica é importante no que tenha de influência sobre a esfera
pública e sobre os mecanismos competentes por tomar decisões”, pois que
informa a crítica e os projetos de reforma institucional. 25

Rodriguez, afirma, que o debate sobre a criação e aplicação das normas,
deve se dar na esfera pública, permitindo uma ampla visibilidade do tema,
bem como discussão sobre o alcance e limites. Assim, o papel da teoria crí-
tica seria o de sintetizar o “emaranhado de argumentos” a fim de se fazerem
acessíveis à sociedade, tornando clara a “distribuição de poder que cada mo-
delo de juridificação implica para pensar em alternativas. 26

Desta feita, Rodriguez sustenta que a teoria crítica é ferramenta de
grande importância na (re) construção das instituições positivadas, capaz
de tornar concretos, projetos de juridificação emancipatórios, pois de acordo
com Neumann – o direito em abstrato é apenas potencialmente emancipa-
tório. 

Assim, é possível afirmar, portanto, que o papel fundamental da teoria
crítica, além de “pensar a forma direito em abstrato”, deve se perfectibilizar
num plano de maior materialidade. Pois, com isso, não apenas, resulta numa
“práxis defensiva” que zela pela manutenção do potencial emancipatório
do direito, mas, também, deve se posicionar em “nível menos abstrato” junto
aos projetos de juridificação que estejam relacionados aos “diversos setores
e institutos do ordenamento jurídico”, sendo este, o “verdadeiro campo de
batalha da teoria crítica do direito”.27

A batalha da autonomia e da emancipação via direito liberal só pode ser tra-
vada em cada setor do ordenamento jurídico. (...) Não há crítica a partir do
transcendente, tampouco externa ao funcionamento das instituições. A preten-
são da crítica é institucionalizar-se para diminuir o intervalo entre as deman-
das por justiça e a imperfeição do direito existente, num processo incessante
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de reforma institucional. Até que se realize a utopia institucional de que fala-
mos há pouco, a pauta da teoria crítica do direito estará sempre aberta.28

Assim sendo, o texto de Rodriguez é capaz de responder aos questio-
namentos de Scheuerman, e de apontar caminhos (a manutenção da forma
direito) e ferramentas (a teoria crítica) para evitarmos, na medida do possí-
vel, a privatização do direito. Sugere, ainda, que devemos

defender normativamente a necessidade de edificar instâncias de regulação
que não deixem os homens entregues à sua própria sorte, ou seja, entregues
ao livre embate dos poderes que atuam sob regras criadas por si mesmos, a
despeito de suas eventuais consequências sociais.29

Por fim, a partir dos insights de Neumann destacados no texto de Ro-
driguez, podemos, finalmente, responder ao questionamento de Scheuer-
man: Devemos, sim, “preservar o que vale a pena do dinamismo da vida
econômica contemporânea”, e ao mesmo tempo tentar alcançar uma “maior
justiça social”, bem como a manutenção do estado de direito.

FRANZ NEUMANN BY RODRIGUEZ AND SCHEUERMAN: 

THE PRIVATIZATION OF THE LAW 

Abstract: This study is anchored in a descriptive research, carried out through
a bibliographical review. Its objective is to analyze the problem of the priva-
tization of the law resulting from self-regulation, which, in turn, falls within the
genre of anti-formal tendencies of law that are driven by the phenomenon of
globalization. This analysis is made from the comparison of common points
of the texts of José Rodrigo Rodriguez and William E. Scheuerman, consid-
ering the theoretical identity of the authors. These, based on the neumannian
juridical theory, depart, from the insights of Franz Neumann, in the books
The Rule of Law, and Behemoth: The Structure and Practice of National So-
cialism, respectively. On the one hand, Scheuerman approaches Neumann’s
thesis, with greater emphasis on the economic context of capitalism and glob-
alization. On the other hand, Rodriguez approaches Neumann’s ideas in a
broader way - law and society. However, although, perhaps, from different
fields of vision, both texts present similar points, which pass through the
Pneannian theory, revisiting it in order to seek explanations and even solutions
for the privatization of law in the context of postmodern society, thus giving
continuity to the development of critical theory.
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A CORRUPÇÃO SISTÊMICA NO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO AO TRATAMENTO DOS
PROBLEMAS NO ÂMBITO TRANSCONSTITUCIONAL 

José Francisco Dias da Costa Lyra1

Péricles Stehmann Nunes2

Resumo: A pesquisa busca compreender os elementos teóricos dos funda-
mentos normativos e das condições empíricas do Estado Democrático de Di-
reito sob o paradigma sistêmico de Niklas Luhmann. Diante da metodologia
teórico-bibliográfica, abrangendo leituras de obras, artigos, bem como da
legislação vigente, far-se-á estudo crítico das perspectivas decorrentes da
corrupção sistêmica como o problema moral da sociedade moderna hiper-
complexa e conceitua-se aos entrelaçamentos promotores da racionalidade
transversal que servem ao intercâmbio e aprendizado recíprocos entre esferas
da sociedade multicêntrica. A partir das análises, se conclui que a teoria
transconstitucional de Marcelo Neves, afigura-se adequadamente ao trata-
mento dos problemas da sociedade mundial do presente, no qual, gera uma
relação complementar entre identidade e alteridade. 

Palavras-chave: Sistemas Sociais; Acoplamento Estrutural; Racionalidade
Transversal; Corrupção; Transconstitucionalismo.

INTRODUÇÃO 
A concepção sistêmica da positividade do direito é inseparável do modelo
de evolução social como ampliação da complexidade que conduz à diferen-
ciação funcional. De acordo com o modelo sistêmico de Niklas Luhmann,
a evolução surge com a transfiguração do improvável em provável. Essa
transformação evolutiva ocorre, portanto, quando aquilo que é divergente
passa a integrar a estrutura sistêmica. Nesse contexto, discute-se a variação
evolutiva, no que tange a esfera jurídica, que diz respeito aos elementos
apresentados como comunicações (elementos) e expectativas (estruturas). 

Assim, a pesquisa tem o objetivo de compreender se há possibilidades de
remédios contra as patologias da contemporaneidade, em especial, a corrupção
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sistêmica que abala os sistemas sociais da sociedade global. Para esse questio-
namento, tenta-se compreender a teoria sistêmica de Luhmann, a partir das
análises da evolução do Estado Democrático de Direito, partindo da diferen-
ciação entre direito e poder político.

Busca-se entender os problemas que se referem ao conceito de acopla-
mento estrutural, segundo cada qual unidade utilizada pelos sistemas está
constituída dentro do mesmo sistema, e quando há um abalo sistêmico, se
constitui a corrupção dos sistemas envolvidos. Como exemplo a corrupção
política do direito, naqueles casos em que, o poder, por força da pressão ilí-
cita, é capaz de obter decisões judiciais, policias ou do Ministério Público
juridicamente inconsistentes, sem que o direito tenha condições de reagir
com seus próprios mecanismos. 

Assim, para alcançar o objetivo central acima exposto, essa pesquisa
se propõe a analisar o abalo moral provocado pela corrupção sistêmica, e
visa achar um método para solucionar esse problema da sociedade mundial
contemporânea, encontrando as respostas na teoria transconstitucional de
Marcelo Neves, que propõem respostas complexamente adequadas para os
problemas que emergem fragmentariamente no contexto da sociedade mun-
dial, sendo a alternativa mais promissora para a fortificação normativa.

1 DIFERENCIAÇÃO ENTRE DIREITO E pODER
pOLÍTICO
O Estado Democrático de Direito, conforme o modelo sistêmico, apresen-
ta-se como autonomia operacional do direito. Portanto, o sistema jurídico
se reproduz a partir de um código binário (lícito/ilícito) e de seus próprios
programas (Constituição, leis etc.). Isso, porém, de acordo Neves, “não é o
suficiente para caracterizar o Estado de Direito, que pressupõe a diferencia-
ção dos sistemas jurídico e político, resultando em um tipo de relaciona-
mento específico entre ambos” (2012, p .85). 

Por uma longa tradição, que remonta ao início da modernidade, Luh-
mann esclarece que “somos motivados a ver apenas um sistema político-ju-
rídico unificado, o que é evocado em ampla medida pelo conceito de Estado,
que é a um só tempo jurídico e político” (2016, p. 546). Portanto, não se trata
apenas de autonomia do direito, impõe-se também a autopoiese da política,
no qual, se conceitua política como a esfera da tomada de decisões coleti-
vamente vinculante ou da generalização de influências, a “autopoiese da po-
lítica significa que as respectivas comunicações não são imediatamente de-
terminadas por fatores externos e particularismos” (NEVES, 2012, p. 86).

A política influencia decisões individuais, porém, os efeitos estruturais
se fazem notar no tipo de papéis que o sistema jurídico se auto estimula.
Diante das transformações jurídicas, o “Estado territorial dos primórdios da
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era moderna via como sua tarefa primordial a unificação do direito vigente
no âmbito de suas fronteiras” (LUHMANN, 2016, p. 548). De acordo com
isso, Luhmann elucida que a organização da “administração da justiça no
sentido de uma unificação e de uma centralidade de controle serve à finali-
dade de sua própria unidade como Estado” (2016, p. 548), reside aí o enten-
dimento do Estado como soberano e sua consolidação política. 

Elas legitimam-se internamente pela circulação e contra circulação de
público, política e administração, esta “compreendida em sentido amplo
como o subsistema encarregado de produzir decisões vinculantes, incluindo
parlamento, governo e burocracia administrativa” (NEVES, 2012, p. 87),
no qual, é entendida como subsistema destinado à preparação de pessoas,
temas e à construção do poder, em que, tem o fim maior de organizar os par-
tidos políticos. 

No modelo teórico sistêmico, o Estado de Direito pode ser definido,
em princípio, como “relevância da distinção entre lícito e ilícito para o sis-
tema político. Isso significa que todas as decisões do sistema político estão
subordinadas ao direito. Não implica, porém, uma indiferenciação do polí-
tico sob o jurídico” (NEVES, 2012, p. 89). O que resulta é uma interdepen-
dência entre esses sistemas. 

Da presença do segundo código decorre que as disjunções poder/não-
poder e lícito/ilícito referem-se reciprocamente. Assim como as “decisões
políticas subordinam-se ao controle jurídico, o direito positivo não pode
prescindir, por exemplo, da legislação controlada e deliberada politicamen-
te” (NEVES, 2012, p. 89). Da mesma maneira, à medida que a força física
no âmbito da política submete-se ao controle do direito, dependendo como
coação jurídica e de suas variáveis. 

Na semântica moderna, a Constituição firma-se como uma limitação
jurídica ao poder do sistema político, de modo a impedir a atuação de qual-
quer regime arbitrário. Dessa forma, a Constituição é concebida, apenas,
como um ato declaratório de princípios políticos e jurídicos fundamentais
inerentes à pessoa humana, mas principalmente de um limitador, mesmo
que não suficiente, de arbitrariedades estatais a partir da positivação de di-
reitos conquistados historicamente.

No pensamento luhmanniano, o Estado Democrático de Direito e as
Constituições que o fundam são resultado de aquisições evolutivas tanto do
sistema jurídico como do sistema político. De um lado, tem-se a manutenção
da estrutura do Estado de direito, em que a ordem jurídica prescreve deveres,
ônus e responsabilidades dos indivíduos e organizações perante o Estado,
por outro, tem-se a aquisição do Estado Social, que lhe atribuiu direitos e
garantias fundamentais individuais e coletivos. Vinculado a tal estrutura ju-
rídica, o sistema político resta acoplado ao direito, o qual serve à delimitação
e ao controle de poder (NEVES, 2012). Nesse sentido, Neves esclarece que, 
SUMÁRIO



A inserção do código de preferência ‘lícito-ilícito’ como segundo código do
poder, no Estado de direito, conduz a uma relação sinalagmática entre siste-
mas político e jurídico. Se, de um lado, o direito é posto basicamente por de-
cisões políticas, de outro a diferença entre lícito e ilícito passa a ser relevan-
tes para os órgãos políticos supremos, inclusive para os procedimentos
eleitorais de sua escolha (2012, p. 90).

Nessa direção, na compreensão luhmanniana, o sistema jurídico frente às
alterações históricas das mais diversas ordens (política, social, jurídica, eco-
nômica), compõe-se de elementos necessários à correspondência da comple-
xidade do sistema social, de modo que apresenta a Constituição como estrutura
limitadora do sistema político e garantidora dos direitos fundamentais e insti-
tuidora da divisão de poderes e do processo eleitoral de representação. 

2 ACOpLAMENTO ESTRUTURAL: A CONSTITUIÇÃO
No Estado de Direito, a diferenciação da política e direito realiza-se me-
diante a Constituição. No entendimento teórico sistêmico, não se trata de
um conceito “normativo-jurídico, fático-social ou culturalista, no sentido
de que todo e qualquer Estado, pré-moderno ou contemporâneo, absolutista,
totalitário ou democrático-liberal, tem uma Constituição” (NEVES, 2012,
p. 95). A Constituição é compreendida, conforme especifica Neves, “como
’aquisição’ evolutiva da sociedade moderna. Envolve um uso linguístico
inovador vinculado às transformações revolucionárias ocorridas no início
da era contemporânea” (2012, p. 96).

De acordo com esse modelo, Luhmann vai definir Constituição como
acoplamento estrutural3 entre político e direito. Assim chamado em con-
traste com “acoplamentos operativos (acoplamentos de operações com ope-
rações) e também para distingui-lo das causalidades em curso que, se pode-
mos expressá-lo dessa forma, ignoram ou transgridem os limites do sistema”
(2016, p. 590). Existem duas variantes para os acoplamentos operativos.
Uma é a chamada autopoiese, que consiste segundo Luhmann “na produção
de operações do sistema por mediação das operações do sistema” (2016, p.
590). A outra reside na simultaneidade4 que sempre se deve prever entre o
sistema e o ambiente. 

Assim, a Constituição assume a forma de acoplamento estrutural, na
medida em que “possibilita influências recíprocas permanentes entre direito
e política, filtrando-as. Como forma de dois, inclui e exclui, limita e facilita
simultaneamente a influência entre ambos os sistemas” (NEVES, 2012, pp.
97-98).  Enquanto, conforme Neves, “a política é provocadora de irritações,
perturbações e surpresas jurídicas, para o direito provoca irritações, pertur-
bações e surpresas jurídicas” (2012, p. 98), assim, possibilita uma solução
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jurídica do problema de auto referência do sistema político e, também ao
contrário, uma solução política do problema de auto referência do sistema
jurídico. 

A autonomia operacional de ambos é condição e resultado da própria
existência desse acoplamento. No modelo da teoria dos sistemas, a Consti-
tuição, mesmo que seja acoplamento estrutural entre política e direito, é con-
cebida por cada um dos “sistemas como mecanismo interno de sua auto re-
produção” (NEVES, 2012, p. 99), possibilitando assim, o reingresso da
diferença entre o jurídico e político nos respectivos sistemas.

Se tratando da forma normativa de expectativas, pressupõe o acopla-
mento de sistemas de consciência e comunicação. Dispõe também, “na
forma do direito, de estruturas de captação que impedem que essa constante
frustração conduza à anulação das estruturas” (LUHMANN, 2016, p.595).
Assim, a conformação do direito é uma função do sistema da sociedade, ex-
posta a um problema que resulta do acoplamento estrutural desse sistema
com seu ambiente.

No âmbito do Estado de Direito e em consonância com a teoria sistê-
mica de acoplamento estrutural, a Constituição reingressa no interior do sis-
tema político como mecanismo que conforme Neves “viabiliza a inserção
do código ‘lícito/ilícito’ como segundo código da política” (2012, p. 101). 

A diminuição da capacidade regulatória do Estado com o surgimento
de novos problemas globalizados relaciona-se, paradoxalmente, com o “in-
cremento das tarefas que se apresentam ao Estado em face dos novos desa-
fios da sociedade mundial” (NEVES, 2009, p. 34). Nesse sentido, se leva
em conta que o Estado é o foco fundamental da reprodução da nova ordem
normativa mundial, contudo, não se desconhece a emergência de novos ato-
res, sistemas, regimes ou redes globais com pretensão de tomar decisões co-
letivas envolvendo a produção de normas jurídicas. 

Porém, seguindo o modelo de Slaugther, também “se me afigura pro-
blemática a ideia de fronteiras nítidas entre redes governamentais e redes
privadas ou quase públicas de atores globais” (NEVES, 2009, p. 34). Antes,
o que tem se verificado é um entrelaçamento de ordens estatais, internacio-
nais, supranacionais, transnacionais e locais no que concerne de um sistema
jurídico mundial de níveis múltiplos, a partir do qual se desenvolve a teoria
transconstitucional da sociedade mundial. 

3 DO ACOpLAMENTO ESTRUTURAL À
RACIONALIDADE TRANSVERSAL
A sociedade moderna multicêntrica, constituída de uma pluralidade de esfe-
ras de comunicação com anseio de autonomia e conflitantes entre si, desen-
volve mecanismos que possibilitam vínculos construtivos de aprendizado e
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influência recíproca entre os diversos sistemas sociais, caso contrário, estaria
condenada à própria autodestruição. Assim, é imprescindível que possua vín-
culos estruturais que propiciem as interinfluências entre diversos âmbitos
autônomos de comunicação. 

E é isso que possibilita a estruturação de uma racionalidade transversal
entre esferas autônomas de comunicação da sociedade mundial. No sentido
de Teubner se trata apenas de “interferências operativas” (1993, p. 179),
porém, Neves explica que antes de “mecanismos estruturais que possibili-
tam o intercâmbio construtivo de experiências entre racionalidades parciais
diversas, que conforme o tipo e a singularidade dos respectivos sistemas ou
discursos” (2009, p. 38), e de acordo suas especificas relações, variará na
forma e no conteúdo. Portanto, no sentido ora empregado, os conceitos de
racionalidade transversal e acoplamento estrutural são análogos, “pois a
afirmação da primeira supõe a existência do segundo. No entanto, a noção
de racionalidade transversal importa um plus em relação à de acoplamento
estrutural” (NEVES, 2009, p. 38).

Portanto, racionalidades transversais parciais podem servir à relação
construtiva entre as “racionalidades particulares dos sistemas ou jogos de
linguagem que se encontram em conforto” (NEVES, 2009, p. 42). Cada ra-
cionalidade transversal parcial está vinculada em termos estruturais às ra-
cionalidades particulares, para atuar como uma “ponte de transição” espe-
cífica entre elas. A racionalidade transversal, assim como o acoplamento
estrutural apresentam uma forma de dois lados, sendo que, o lado negativo
do acoplamento estrutural são os bloqueios recíprocos das autonomias sis-
têmicas mediante corrupção dos sistemas envolvidos. Assim, o código de
um dos sistemas é sabotado pelo código de um outro sistema, em que aquele
perde sua eficácia de reprodução concisa. 

Há inumeráveis fenômenos de corrupção sistêmica, como face negativa
dos acoplamentos estruturais, e isso se tornou um grande problema moral da
sociedade mundial contemporânea. Em síntese, Neves explica que a autono-
mia dos sistemas funcionais, “assegurada mediante codificações binárias
próprias, exclui uma metarregulação por um supercódigo moral, e a moral
mesma aceita e, inclusive, re-moraliza essa condição” (2009, p. 43). Desta
forma, sabotagens de código tornam-se o problema da moral, por exemplo,
“a corrupção na política e no direito, o doping no esporte, a compra de amor
ou a fraude de dados na pesquisa empírica” (LUHMANN, 2007, p. 826).  

Assim sendo, ”mesmo que descartado o supercódigo, afastada a inte-
gração moral da sociedade e, portanto, afirmada a forma policontextural de
auto-observação da sociedade, a moral, ao concentrar a sua atenção nas pa-
tologias” (LUHMANN, 2007, p. 826), atua difusamente no contexto dos
sistemas sociais mediante um código binário que “contribui para assegurar-
lhes a autonomia, na medida em que alerta e ‘denuncia’ a sabotagem dos
SUMÁRIO



respectivos códigos e as correspondentes corrupções sistêmicas” (NEVES,
2009, p. 44).

Considerando a racionalidade transversal, cabe analisar que seu lado
negativo não se esgota na corrupção sistêmica. Essa se refere à “quebra de
capacidade de reprodução consistente (autorreferência) por força de blo-
queios externos, minando a função seletiva dos acoplamentos estruturais”
(NEVES, 2009, p. 45). No nível dos entrelaçamentos que servem às racio-
nalidades transversais como “pontes de transição” entre áreas heterogêneas,
o lado negativo encontra-se especificamente no “autismo e na expansão de
um âmbito de racionalidade sem reconhecimento do outro” (NEVES, 2009,
p. 45). A alteridade é negada, tendo em vista que uma esfera da racionalidade
perde a percepção de aprendizado em relação a outra. 

Assim como a corrupção sistêmica, que se configura como lado nega-
tivo dos acoplamentos estruturais, no qual, constitui problema moral5 da so-
ciedade contemporânea, a otimização e a expansão imperial de uma racio-
nalidade, lado negativo das racionalidades transversais, podem levar a
indagações morais. No problema associado ao perigo da otimização, leva a
uma dinâmica orientada excessivamente na especialização a uma inércia em
relação às outras formas de racionalidades presente na sociedade complexa.
O remédio contra a otimização, seria a construção de entrelaçamentos entre
os sistemas. 

Cumpre observar que, os acoplamentos estruturais e as racionalidades
transversais variam consideravelmente em suas características, proporções
e significados, conforme o tipo dos sistemas envolvidos. Mas a existência
de um acoplamento estrutural, mesmo que seja condição necessária, não é
condição suficiente para que esteja presente a racionalidade transversal. Os
acoplamentos estruturais “servem antes para a garantia das autonomias re-
cíprocas mediante a seletividade das influências, relacionando complexi-
dades desordenadas na observação recíproca (interpenetração estável e con-
centrada) ” (NEVES, 2009, p. 49).

Os entrelaçamentos promotores da racionalidade transversal, servem
sobretudo ao “intercâmbio e aprendizado recíprocos entre experiências com
racionalidades diversas, importando a partilha mútua de complexidade
preordenada pelos sistemas envolvidos” (NEVES, 2009, p. 49) e, portanto,
compreensível para o receptor (no plano das estruturas). Por fim, na teoria
sistêmica de Luhmann, o “acoplamento estrutural é apresentado bilateral-
mente como um mecanismo entre dois sistemas autônomos” (NEVES, 2009,
p. 50). A respeito da racionalidade transversal, Neves sugere que “elas im-
plicam, em certos casos, o entrelaçamento de mais de dois sistemas” (2009,
p. 50), importa, então, um grau de aprendizado e intercâmbio construtivo
entre os sistemas. As compreensões desses pressupostos teóricos se fazem
necessários para a argumentação a partir análise de Constituição transversal
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e transconstitucionalismo, que supõe não só acoplamentos estruturais, mas
também entrelaçamentos como pontes de transição, assim se fazem modelos
teóricos que embatem as patologias da corrupção sistêmica.

CONCLUSÃO 
Conclui-se a pesquisa com o entendimento de que cada vez mais, problemas
como corrupção sistêmica abalam os sistemas das sociedades, desestrutu-
rando a moral implícita no cerne dos ordenamentos e pessoas. Assim, como
oferecimento de respostas de solução, implica uma relação transversal entre
ordens jurídicas em torno dos mesmos problemas globalizados. 

O direito constitucional tendo sua base originária no Estado, dele se
emancipa, tendo em vista que outras ordens jurídicas estão envolvidas dire-
tamente na solução dos problemas constitucionais básicos. Com o mundo glo-
balizado, a “conversação” entre ordens jurídicas é indispensável, e em razão
disso, que Marcelo Neves introduziu o conceito do transconstitucionalismo. 

Um problema transconstitucional implica uma questão que poderá en-
volver tribunais estatais, internacionais, supranacionais e transnacionais (ar-
bitrais), assim como instituições jurídicas locais nativas, na busca de sua
solução, gerando um “diálogo” ou “conversação” entre todas para a melhor
resposta frente às adversidades.
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NOTAS

1 Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNI-
SINOS). Mestre em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Es-
tado do Rio Grande do Sul (UNIJUI). Professor do curso de Doutorado e
Mestrado da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Mis-
sões (URI). Juiz de Direito. E-mail: jfdclyra@tj.rs.gov.br;

2 Mestrando em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões (URI). Especialista em Docência do Ensino Superior
pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). E-mail:
periclessn@gmail.com.

3 O acoplamento estrutural “importa que o sistema duradouramente
pressupõe e conta, no plano de suas próprias estruturas, com particularida-
des do seu ambiente” (NEVES, 2012, p. 97).

4 Essa simultaneidade “permite um acoplamento momentâneo das ope-
rações do sistema com as que o sistema atribui ao ambiente, por exemplo, a
possibilidade de cumprir com uma obrigação legal mediante ou pagamento
ou sugerir consenso/dissenso político decretando uma lei” (LUHMANN,
2016, p. 590). 

5 O conceito de moral relacionada ao contexto, se trata do “dissenso
estrutural, reproduzida difusamente, que exige o intercâmbio e o respeito à
pluralidade de perspectivas de observação e descrição da sociedade”
(NEVES, 2009, p. 48).
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ATUAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DIANTE DAS
IMPLICAÇÕES DO MERCADO GLOBAL NO DIREITO
DO TRABALHO 

Lenara Giron da Silva1

Resumo: A busca constante de lucro pelo sistema econômico que através
das organizações empresariais, bem como a falta de parâmetro dos di-
reitos laborais acarretam problemas na sociedade e provocam a neces-
sidade de reprodução do sistema do direito. Em um primeiro momento,
surge a busca pela regulamentação dos direitos laborais no âmbito da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), todavia, encontra dificul-
dades de apresentar mecanismos que permitam aplicação de suas con-
venções, sua aceitação e, assim, sua reafirmação. Com o intuito de for-
necer uma resposta à sociedade, a OIT se reproduz prevendo o direito à
liberdade sindical e a negociação coletiva, como princípios fundamen-
tais. Portanto, o trabalho proposto pretende responder: de que forma os
direitos laborais estão sendo regulados em uma sociedade mundial, dian-
te da não efetividade da OIT? Acerca disso, constatou-se que uma das
soluções decorre do acoplamento estrutural do Sistema do Direito do Tra-
balho e do Sistema Econômico. As Centrais Sindicais estão efetuando
um constante trabalho pela regulamentação mundial dos direitos laborais
sociais, visando ao respeito e à dignidade ao trabalhador. Utiliza-se
como aporte teórico ao estudo em questão, a Teoria dos Sistemas. O mé-
todo adotado foi o sistêmico.

Palavras-chave: Transnacionalização; Direito do Trabalho; Organização
Internacional do Trabalho; Sistema Econômico; Centrais Sindicais.

Abstract: The constant search for profit by the economic system through
business organizations, as well as the lack of parameters of labor rights
bring problems in society and aggravate the need to reproduce the legal
system. At first, the search for the regulation of labor rights in the Interna-
tional Labor Organization (ILO) arises, however, it finds difficulties to pres-
ent mechanisms that allow the application of its conventions, their accept-
ance and, thus, their reaffirmation. Aiming at providing an answer to
society, the ILO reproduces itself by projecting the right to freedom of
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unions and collective bargaining as fundamental principles. Therefore, the
proposed paper targets to answer: how are labor rights regulated in a
global society, in the face of the non-effectiveness of the ILO? On this sub-
ject, it was verified that one of the solutions comes from the structural cou-
pling of the Labor Law System and the Economic System. Union Centers
are constantly working for the world regulation of the social labor rights,
aiming at the respect and the dignity to the worker. The theory of systems
is used as a theoretical contribution to the study in question. The adopted
method was systemic.

Keywords: Transnationalization; Labor Law; International Labor Organi-
zation; Economic System; Union Centers.

1 INTRODUÇÃO

“Trabalhadores de todo o mundo, uni-vos”. Karl Marx.

Em uma sociedade mundial, percebe-se a priorização do sistema eco-
nômico sobre o trabalho com a substituição crescente de mão de obra por
tecnologia, a flexibilização ou a desregulamentação do Direito do Trabalho,
a individualização das relações de trabalho em diversas dimensões, além de
contratos internacionais de trabalho e a diversidade de regulamentações tra-
balhistas conjuntamente com a precariedade de previsões legais objetivas
capazes de responder a certos entraves trabalhistas.

Os instrumentos regulatórios do Sistema Politico, através da organiza-
ção Estado, revelam dificuldade em lidar com problemas inéditos, especí-
ficos e gerados pelas transformações da ordem econômica internacional e,
nesse contexto, as Organizações Internacionais - como organizações com-
plexas - começaram a ganhar maior legitimidade e responsabilidade para o
controle social.

O referencial teórico adotado se fundamenta na Teoria dos Sistemas, a
partir da matriz pragmático-sistêmica, a qual compreende as perspectivas au-
topoiéticas apresentadas contemporaneamente, e viabiliza o mais sofisticado
instrumental teórico para a superação dos obstáculos epistemológicos presen-
tes nas reflexões sociojurídicas do século XXI. A referida teoria abarca os con-
ceitos essenciais para o desenvolvimento do trabalho, a saber, complexidade,
sociedade mundial, sistemas funcionalmente diferenciados, crises e irritações,
reprodução, acoplamento estrutural, negociação, regulações hibridas.
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Na sociedade mundial, a Teoria dos Sistemas Sociais, por ser altamente
complexa, aparece como possibilidade de construção de realidade em um
ambiente de alta complexidade em que a efetivação dos direitos trabalhistas
constitui um importante direito fundamental que deve ser concebido como
preocupação da sociedade global, haja vista que guardam relação direta com
os direitos e garantias constitucionais preconizadas pela Constituição da Re-
pública e, assim, com o Estado Democrático de Direito.

2 RISCOS E O DIREITO DO TRABALhO ORIUNDOS DE
UM MERCADO GLOBAL
Diante da evolução da sociedade - em especial, com a autorreprodução do
sistema econômico e o constante aumento da complexidade - identifica-se
o contínuo risco (ROCHA, 2008) de frustrações ao Direito do Trabalho. Ou-
trossim, se destacam prejuízos nas relações sociais trabalhistas, uma vez
que a economia parece possuir cada vez maior atuação entre os sistemas. É
fato que, na globalização, caracteriza-se um processo de integração de re-
lações econômicas que conduz ao surgimento de um mercado global, porque
as consequências econômicas, políticas e sociais da economia repercutem
diretamente sobre a concorrência disputada por diferentes países para atrair
maiores vantagens; todavia isso acarreta grande transformação e riscos para
o atual cenário trabalhista (MATTIOLI, 2012). 

Assim, o Risco (DE GIORGI, 2008) está presente nas consequências
possíveis que a sociedade mundial pode reproduzir em longo prazo, diante
de um cenário trabalhista em que se verifica a existência de novas relações
de trabalho, bem como um grande poder de decisão econômica por empresas
transnacionais (MATTIOLI, 2012). 

Além de Niklas Luhmann, que trabalha com a Teoria do Risco, Ulrich
Beck, apresentou o inovador conceito de Sociedade de Risco, enfatizando
que as sociedades atuais estão sujeitas, em especial aos riscos de caráter tec-
nológico. Os avanços tecnológicos e o acelerado processo de mundialização
da economia contemporânea impulsionam mudanças organizacionais e tec-
nológicas profundas em todos os países industrializados, tornando o mundo
do trabalho, cada vez mais, globalmente integrado (COTANDA, 2011). Isto
se trata de uma nova etapa na evolução do capitalismo, tornada possível so-
bretudo pelo extraordinário avanço tecnológico registrado nos campos da
comunicação.

As relações econômicas e tecnológicas ligam todas as partes do planeta
(GIDDENS, 1994)2 terrestre e, por isso, as possibilidades de comparação
em escala mundial integram o cálculo econômico e as interdependências daí
decorrentes transmitem perturbações (LUHMANN, 1983) e crises (SAN-
TOS, 2003) que oportunizam a evolução social - razão pela qual ocupam
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lugar privilegiado de importância social (VENTURA, 2005). As crises do
subsistema do direito do trabalho se justificam por diversos motivos. Em
um contexto social macroeconômico, como o mercado concorrencial, a ins-
tabilidade financeira, a saturação dos mercados nacionais, a mudança no
comportamento dos mercados consumidores, o aumento de competitividade
internacional e a mobilização das para criar estratégias de organização do
trabalho e da produção (COTANDA, 2011). 

As empresas americanas revelam alguns exemplos dessa estratégia.
Dois exemplos podem ser dados a partir de grandes empresas: uma fabri-
cante de brinquedo (Mattel) e outra, fabricante de artigos esportivos (Nike).
A primeira produz bonecas com matéria-prima (plástico e cabelo) obtida em
Taiwan e no Japão. A fabricação é feita em locais de baixo custo, como In-
donésia, Malásia e China. O brinquedo, assim, deixa a cidade de Hong Kong
para o mercado americano custando dois dólares, dos quais, cerca de trinta
e cinco centavos pagam a mão de obra e setenta e cinco centavos à matéria-
prima e o restante diz respeito a outros custos, como transporte e lucros ob-
tidos por aqueles que participaram do processo de produção. Nos Estados
Unidos, a boneca é vendida por cerca de dez dólares. O caso da indústria de
artigos esportivos também ilustra esse sistema. Certa de setenta e cinco mil
trabalhadores asiáticos trabalham na produção de vestuário e de calçados
para a empresa, sendo poucas centenas efetivamente empregados. Nos Es-
tados Unidos, a empresa possui apenas cerca de dois mil e quinhentos em-
pregados. Suas vendas mundiais representaram lucros de trezentos e ses-
senta milhões de dólares, isto já no ano de 1993 (PERES, 2010). 

A realidade é que o risco econômico (na sociedade mundial) passou a
dominar também o centro da sociedade produtiva. Acerca disso, Rodríguez
Mansilla (2014) observa que a estabilidade no emprego oferecida pelas em-
presas e demandada pelos trabalhadores, até épocas recentes, tem cedido es-
paço para uma nova situação imposta pelo sistema econômico em que, diante
da situação de concorrência, de abertura de fronteiras (SUPIOT, 2007) - e,
consequentemente, de riscos econômicos - não é mais possível oferecer em-
pregos por toda a vida, sendo utilizado muito a ideia de terceirização.

De fato, as grandes empresas - chamadas transnacionais - caracteri-
zam-se por utilizar mão de obra no mundo inteiro e envolvem a distribuição
de postos de trabalho entre diferentes países e crescente política de flexibi-
lização, refletindo no custo do produto (MATTIOLI, 2012). 

Evidentemente, isso acarreta a irritação da expectativa normativa sobre
o emprego e as políticas sociais, com trabalhadores de países de receptores
explorados para que as empresas passem a exercer suas atividades em loca-
lidades mais vantajosas, em especial, aquelas que forneçam custos laborais
mais baixos (MATTIOLI, 2012) - ocasionando alta complexidade (hiper-
complexidade3) à sociedade mundial. 
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Há estudos que concluem que a migração de bancos de trabalhos de
empresas de uma nação para outra, em especial, de países desenvolvidos
para subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, pode beneficiar muito mais
os interesses econômicos da empresa responsável, do que do receptor, co-
locando-se acima dos Estados e acarretando consequências perturbadoras,
visto que, no anseio de atrair investidores e empresas para seus mercados,
os países em desenvolvimento aceitam reduzir direitos dos trabalhadores
nacionais, instigando um dumping social que se configura quando os bens
“são vendidos abaixo dos limites normais de comercialização, envolvendo
custo de produção, despesas de administração, despesas de comercialização
e razoável margem de lucros” (ARNAUD; JUNQUEIRA, 2006, p. 184). 

Em certo sentido, a China sintetiza um exemplo. Sua política econô-
mica agressiva, pautada na produção em massa de baixo custo, arrasa os mo-
delos das outras nações, que com ela não conseguem competir no mercado
global. Os baixos custos fazem as empresas multinacionais terem interesse
econômico, tirando, assim, vantagem dessa situação, organizando o traba-
lho, livre dos sindicatos ou intervenção estatal (AYOUB apud PERES, 2010).

Ao tratar sobre o Dumping Social, Russomano (2002) esclarece que a
baixa de preços para a ocorrência de competitividade no mercado interna-
cional exige corte de custos, sendo de mais fácil execução os custos sociais4.
Diante disso, a busca pelo crescimento econômico poderá lançar países,
como o próprio Brasil, numa “perversa competição internacional”, em que
o sucesso econômico é alcançado ao custo de supressão de direitos sociais
(VIEIRA, 2002, p. 468). E, de fato, ao recorrer aos dados empíricos de de-
senvolvimento econômico e social do país, com a finalidade de analisar como
se revela a realidade brasileira, nota-se que, enquanto o Brasil está estimado
como a sétima maior economia do mundo5, encontra-se em 79º lugar entre
os 187 países no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações
Unidas (IDH) (PROGRAMA DE NAÇÕES UNIDAS PARA DESENVOL-
VIMENTO, 2014). Tais informações revelam altos índices de exclusão so-
cial6, em especial, no que se refere ao subsistema do Direito do Trabalho. 

Supiot (2007) cita que umas das complexidades que se percebe na so-
ciedade mundial é que o Estado se encontra em uma situação perigosa, visto
que, no plano internacional, a globalização conduz a um direito internacio-
nal da concorrência, provocando aumento das estruturas do sistema econô-
mico, o qual “é impotente para fundamentar uma ordem jurídica, pois só co-
nhece a circulação dos produtos e ignora o destino dos homens e da natureza,
sem os quais não é possível nenhuma produção” (SUPIOT, 2007, 192), de-
sencadeando problemas sociais que pesam sobre o Estado, quando este já
expressa capacidade de ação reduzida. 

Não restam dúvidas de que, diante do atual “tempo social” (ROCHA,
2012, p. 15) em que se encontra a ampliação de tensões trabalhistas ocasionadas
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por “processos de globalização [...] irreversíveis” (COIMBRA, 2013, p.
219), os instrumentos regulatórios do Estado acabaram apresentando difi-
culdades de reproduzirem e, consequentemente, evidenciando uma desor-
ganização. Dessa forma, observa-se que a globalização transformou as ati-
vidades laborais para além das fronteiras nacionais e, ao mesmo tempo,
enfraqueceu a legitimidade política e os efeitos práticos da legislação na-
cional (MATTIOLI, 2012).

Portanto, o fenômeno multifacetado da globalização - que, de forma
complexa, interliga dimensões, econômicas, políticas, culturais e jurídicas
de modo complexo, a partir de uma nova ordem econômica mundial - “traz
como consequência a necessidade de reestruturação do global e do direito
do trabalho na sociedade hipercomplexa” (COIMBRA, 2013, p. 219), tendo
em vista “que os problemas que o direito enfrenta escapam também da di-
mensão territorial para assumir uma preocupação mundial e transgeracio-
nal” (ROCHA; ATZ, 2010, p. 123).

De fato, a sociedade está mudando numa velocidade muito grande, for-
çando que o jurista tenha consciência de que cada indivíduo é sujeito da
construção do tempo histórico (ROCHA, 2003). Logo, necessário que a co-
municação do subsistema denominado como Direito do Trabalho acompa-
nhe a velocidade da globalização e dos demais sistemas, a fim de que tenha
a capacidade de decidir, “a partir de teorias que levem em conta a comple-
xidade, levando em consideração os paradoxos e riscos que começam a par-
tir daí” (ROCHA, 2003, p. 316). 

Por vezes, para que o sistema jurídico se mostre efetivo, urge que se
relacione com os demais sistemas sociais, por meio da policontexturalidade
(ROCHA, 2003), para “que o Direito possa reproduzir-se, autopoieticamen-
te com efetividade, no século XXI” (ATZ, 2011, p. 24). A policontexturali-
dade7 do Direito “permite que se observem a partir das categorias da teoria
dos sistemas, os novos sentidos do Direito” (ROCHA, 2008, p. 181). Ou-
trossim, a “policontexturalidade” é a “forma contemporânea de se encami-
nhar a problemática do sentido do Direito” (ROCHA, 2013, p. 352), tendo
em vista que é a forma de se recorrer a diferentes sistemas para o enfrenta-
mento de questões específicas. 

Nesse sentido, configura uma interessante perspectiva para a análise
do Pluralismo Jurídico Transacional (ROCHA, 2008), pois não se pode mais
pensar em uma unidade jurídica com a fragmentação do direito global8.

3 A INSUFICIêNCIA DO ESTADO COMO ÚNICO
pRODUTOR DE NORMATIVIDADE
Diante de certa desordem e incerteza, nascem novos vínculos - em especial,
no que concerne aos direitos sociais trabalhistas, que necessitam ser pensados
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sob uma nova perspectiva, que leve em conta a complexidade da sociedade
atual - visto que há uma mudança de tempo9, no qual vêm se desenvolvendo
constantes eventos e variações na sociedade (ROCHA, 2012). O Sistema do
Direito é concebido como funcionalmente diferenciado e autopoiético, cuja
função é manter estáveis expectativas normativas, estruturando expectativas
comportamentais normativas (ROCHA, 2013), sem a qual os homens não
podem se orientar entre si. A Constituição Federal e a Consolidação das Leis
do Trabalho (leis oriundas do Estado pelos trâmites legislativos formais) re-
presentam uma grande conquista legislativa trabalhista, ocorre que essa es-
trutura passou a se modificar na medida da evolução da própria sociedade
(LUHMANN; DE GIORGI, 1993). 

Nesse panorama, revela-se a importância das irritações provocadas ao
sistema do direito, como condição para a ocorrência de sua reprodução au-
topoiética, com o fim de que a lógica estrutural não confie somente na or-
ganização estatal, na Constituição e na Consolidação das Leis Trabalhistas
(ROCHA, 2009). Considerando-se que a principal função do Direito é o
controle de tempo, necessário que sejam criados mecanismos efetivos de
decisão para se produzir o futuro, visto que, quando o Direito não controla
o tempo, os riscos de complexidade se ampliam (ROCHA, 2012) e se agrava
a desordem social. 

De fato, a complexidade da sociedade mundial faz surgir, cada vez
mais, a indeterminação e a imprevisibilidade - características do seu tempo
- perdendo-se a noção de tempo/espaço tradicional, inerente ao positivismo
jurídico (TEUBNER, 1993). Faz-se essencial, para o enfrentamento dos pro-
blemas contingentes, uma lógica polivalente para poder responder à inde-
terminabilidade (LUHMANN, 1989). 

Teubner, fundamentando-se na Teoria dos Sistemas, “será o autor que
melhor trabalha os detalhes dessa nova proposta, delineando os contornos
da crise autopoiética do Direito” (ROCHA; ATZ, 2010, p. 109). Assim, o mo-
delo sofisticado que Teubner propõe é o de recorrer às ordens jurídicas glo-
bais, plurais e heterárquicas, ou seja, com o esvaziamento da hierarquia kel-
seniana, volta-se para modelos heterárquicos de poder (TEUBNER, 2005).
Assim, incrivelmente, “até mesmo o direito irá criar auto-organizações res-
ponsáveis pela decisão jurídica dentro da globalização” (ROCHA; LUZ,
2007, p. 79). Para Teubner, na modernidade, “a realidade social do direito é
feita de grande número de relações circulares. Os elementos componentes
do sistema jurídico - ações, normas, processos, identidade, realidade jurídica
- constituem-se a si mesmos, de forma circular” (TEUBNER, 1993, p. 19). 

Verifica-se finalmente um esvaziamento quanto à única fonte produtora
de normatividade, surgindo o Pluralismo Jurídico, que representa a grande
mudança teórica e política ocorrida no século XX e no início do século XXI.
O pluralismo demonstra que o Estado não é o único produtor de normativi-
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dade. Isto quer dizer, existem outros produtores de direito na sociedade
(ROCHA, 2008).

Assim sendo, a configuração da falta de um protagonista real e verda-
deiro para entender as necessidades da classe operária representa um cami-
nho aberto à atuação das organizações realmente democráticas que assumam
a solução do problema social como de caráter global de acumulação mundial
- ou seja, a alternativa para o Estado atual será uma democracia social dife-
rente do Estado Soberano.

A própria sociedade, em um cenário de relativização de suas fronteiras
e, consequentemente, de seus mecanismos de controle pessoal, sobre bens
e nas relações no seu território, redefine o modelo da organização do Estado
como soberana, passando este espaço para outros entes, como as Organiza-
ções Internacionais (OLSSON, 2003), percebendo-se um espaço às regula-
ções alternativas não advindas somente do sistema político, ou seja, não es-
tatais (ARNAUD, 1999). Assim verifica-se uma policontexturalidade que
rompe com a ideia de unidade dos discursos, visto que não há mais uma
única contextura, ligada ao Estado como soberano, mas “policontexturas”
(ROCHA; LUZ, 2007, p. 79). 

Por tudo isso, as organizações podem ser vistas como resultado de es-
colhas feitas pelos Estados para solucionar os problemas que surgem fora
do alcance da regulamentação do Estado. Inclusive, os Estados, muitas
vezes, contam com a assistência das Organizações Internacionais para so-
lucionar problemas que necessitem de cooperação com outros Estados
(MARTINS, 1998), visto que o diálogo entre Organizações Internacionais
é mais fácil. 

4 FRAGMENTAÇÃO DO DIREITO DO TRABALhO NA
SOCIEDADE MUNDIAL 
As Organizações Internacionais surgem de uma construção contemporânea
da sociedade, a partir de comunicações próprias. Luhmann (1992) menciona
que as possibilidades de reforço que se desenham “na estrutura simbólica
do meio de comunicação, só se esgotam quando se formam, no interior da
sociedade, não apenas subsistemas do sistema social, mas também sistemas
de outro tipo, ou seja, organizações” (LUHMANN, 1992, p. 82). 

Nesse sentido, a produção de comunicação e as irritações10 provocam o
desenvolvimento da sociedade, gerando as Organizações. Pode-se afirmar que
“a globalização como processo de aceleração social é fascista: obriga a socie-
dade inter-relacionar-se comunicativamente” (ROCHA; LUZ, 2007, p. 85).

Assim, passou a ser necessária a atuação das organizações, como res-
posta dos referidos sistemas que não estavam mais conseguindo dar conta
da evolução social. Nesse sentido, diante da instabilidade da figura de um
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Estado Soberano e das insuficientes ações pelo Governo (COELHO, 2007),
passa a ser fundamental a maior atuação de organizações por uma resposta
plausível para o controle social. Paradoxalmente11, a instabilidade do Es-
tado e a perda de controle da sociedade não acarretam liberdade individual,
mas transferem o poder de controle às organizações. A Organização, nesse
sentido, congloba uma maneira determinada de formação de um sistema,
através de aumento e de redução de contingências (LUHMANN, 1992).

As organizações, em razão da sua própria estrutura, possuem a capaci-
dade de regulamentar fora da organização tradicional do Estado12, em nível
transnacional, o que significa que estas se relacionam com outras organiza-
ções mundiais13 sem necessariamente transitar pelos canais diplomáticos
do Estado (CASTEX, 2000). Assim, hoje, resulta cada vez mais difícil a pos-
sibilidade de ser fixado o local oficial de produção normativa, eis que o pro-
cesso de normatização se dilui na teia das relações comunicativas (FREITAS
JÚNIOR; PIOVESAN, 2002) da sociedade global, havendo a distribuição
desse poder a um incontável número de organizações descentralizadas
(TEUBNER, 2005). Sob essa perspectiva, elencam-se como exemplos, os
sindicatos, as Organizações Não Governamentais (ONGs), as grandes em-
presas transnacionais e as comunidades (TEUBNER, 2005). 

Observando mais apuradamente, se reconhece que, para regular os di-
reitos trabalhistas em uma sociedade mundial, há grande necessidade de re-
lacionar os sistemas do direito - como o sistema econômico e o sistema po-
lítico - e dar um efetivo sentido pragmático à assertiva. E a relação entre
direito, política e sociedade, para reduzir a complexidade dos direitos labo-
rais trabalhistas, pode ser perfectibilizada nas Organizações vinculadas aos
direitos trabalhistas, como a OIT e os Sindicatos.

Os Estados passaram a dividir espaço normativo com outros diversos
atores - dentre os quais, as Organizações, as Organizações Internacionais
Trabalhistas (OIT, Centrais Sindicais Internacionais, Federações Sindicais
Internacionais) - que passaram a ser, na era da Globalização, subsistemas
mais desenvolvidos (CRIVELLI, 2010). Nesse ínterim, se pode pensar em
uma organização desde a perspectiva das redes comunicativas que consti-
tuem uma coluna vertebral e permitem a coordenação de esforços de comu-
nicação para objetivos definidos na organização (RODRÍGUEZ MANSIL-
LA, 2007) - a saber, o controle da desordem das regulações trabalhistas, a
partir da ideia de sistemas autopoiéticos.

4.1 A Organização Internacional do Trabalho e Organizações Sindicais
As últimas declarações da Organização Internacional do Trabalho de-

monstram que esta encontra entraves, em uma globalização econômica que
não tem correspondido com a Globalização do Direito do Trabalho (COIM-
BRA, 2012), resultado de um problema sistêmico entre dois sistemas que
fazem parte de um todo social - Sistema Econômico e Sistema do Direito
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do Trabalho, que possuem estruturas e comunicações bastante diferenciadas
(LUHMANN, 2005)- e que, por isso, produzem constantes irritações um ao
outro (COIMBRA, 2012).

Observando-se a estrutura de produção normativa da OIT, pode-se
dizer que se inclui no subsistema do Direito do Trabalho, sendo a organiza-
ção competente para a produção de comunicação para que os direitos traba-
lhistas sejam estabilizados, em âmbito internacional. Nesse paradigma, uma
das respostas (reprodução) que a OIT programou foi a previsão do direito
de sindicalização e da negociação coletiva para proteger a classe de traba-
lhadores na sociedade mundial, assim como a chamada cláusula social no
comércio (COIMBRA, 2013) - que é o objetivo principal da Declaração
sobre Justiça Social para uma Globalização Equitativa, publicada pela OIT
em 2008, durante a 97ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho. 

A partir desta declaração produzida pela OIT, se pode notar a reafirma-
ção da necessidade de negociação coletiva, traduzindo que a solução está
no acoplamento estrutural (LUHMANN, 1996) efetivo do Sistema do Di-
reito e no Sistema Econômico que, no mundo prático, pode se perfectibilizar,
dentre outros modos, por meio de convenções coletivas, de contratos de tra-
balho internacional e de cláusulas em tratados produzidos pela OMC, obri-
gações de convenções vinculadas à OIT.

Na pratica o acoplamento do sistema econômico e jurídico, funciona
da seguinte forma, o sistema econômico somente aceitará obrigações e di-
reitos sociais trabalhistas através de contratos que promovam o acoplamento
estrutural entre os sistemas, excluindo assim qualquer discussão referente
a outro direito que não esteja previsto na Constituição ou nas negociações14.
No mundo prático, os acoplamentos fortes, para se tornarem efetivos, podem
se perfectibilizar, dentre outros meios, através de Tratados Internacionais e
de Convenções Internacionais, vinculadas por exemplo por meio de nego-
ciações vinculadas aos Sindicatos Internacionais e que pela OIT também
devem ser fiscalizados

Assim, analisa-se a possibilidade de regulamentar atividades de em-
presas que atuam em diversos países independentemente do bloco onde se
encontram, a partir de acoplamentos estruturais entre o Sistema Jurídico
e o Sistema Econômico que se perfectibilizam por acordos e por negocia-
ções coletivas, produzidos pelas organizações sindicais e pelas empresas
multinacionais. Atualmente, há em torno de 70 acordos–quadro interna-
cionais, também conhecidos como acordos-quadros globais (GFAS). As
Federações Sindicais Mundiais (FSI) procuram construir a cooperação in-
ternacional, mediante uma ação conjunta e solidariedade entre sindicatos
de diferentes países que compartilham empregadores comuns15. Isto
posto, cabe retomar alguns exemplos de acordos ocorridos e concretizados
- a saber, mais de cinquenta.
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Um deles é o acordo firmado entre a já referida, nesta dissertação,
UITA e o Grupo Accor - um dos maiores da área de hotelaria e de turismo
global, para o qual cerca de 145 mil pessoas em todo o mundo trabalham. O
acordo foi assinado pela direção central da UITA e o Grupo Accor em junho
de 1995, vinculando as redes da organização no mundo inteiro ao compro-
misso de implementar as normas trabalhistas reconhecidas internacional-
mente em convenções fundamentais da OIT (UITA, 2001). 

Outro exemplo é o acordo Marco Internacional, assinado em 2000, entre
STAEDTLER, IG Metall (Sindicato dos Metalúrgicos da Alemanha) e da In-
ternacional de Trabalhadores da Construção (BWM). A STAEDTLER, com
sede em Nuremberg, na Alemanha, é uma fabricante líder mundial de escrita
e de desenho de instrumentos, com filiais em mais de 150 países de mundo,
e representação em todos os continentes. Emprega aproximadamente 3.000
funcionários em todo o globo (BUILDING AND WOODWORKERS IN-
TERNATIONAL, 2006), o que sublinha claramente o caráter internacional
da empresa. No referido contrato, foram assumidas as seguintes obrigações,
mundialmente, pelo Grupo STAEDTLER: 1. Eliminação do Trabalho For-
çado; 2. Não Discriminação no Emprego- Os funcionários deverão receber
uma remuneração igual para trabalho igual nas respectivas taxas nacionais
Os trabalhadores migrantes e os trabalhadores recrutados para o trabalho no
exterior deve beneficiar, pelo menos, igual condições que os trabalhadores
domésticos no país de emprego; 3. Eliminação do Trabalho Infantil; 4. Eficaz
reconhecimento da liberdade de associação e direito à negociação coletiva;
5. O pagamento de salários decentes- Os salários e outros benefícios para
uma semana de trabalho normal deve refletir os padrões mínimos legais e vá-
lidos dentro da indústria ou ramo, e apropriada para o sector em que o em-
prego seja realizado. Deduções salariais só poderá ser feita com o consenti-
mento expresso do trabalhador em causa, excepto (sic) para as deduções
previstas pela legislação nacional. Todos os funcionários devem receber in-
formações por escrito e verbal compreensível sobre as condições salariais na
língua do país de emprego; 6. Eliminação de horários de trabalho excessivos.
As horas de trabalho são definidos de acordo com a legislação nacional apli-
cável, a convenção coletiva de trabalho e as normas apropriadas para a in-
dústria; 7. Condições de trabalho seguras e saudáveis8. Formação Profissio-
nal. Prevenção e benefícios sociais [...] (BUILDING AND WOODWORKERS
INTERNATIONAL, 2006).

De fato, percebe-se que há diversos sindicatos atuando em nível inter-
nacional. Ocorre que nem sempre o Sistema Econômico se abre esponta-
neamente para receber informações do Sistema Jurídico, obstaculizando-
se, assim, as negociações coletivas. Para que ocorra a recepção de
informações e as negociações, o sistema social precisa irritar o sistema eco-
nômico, aumentado sua complexidade, a fim de que nele ocorra uma aber-
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tura cognitiva e um fechamento operacional, através de acoplamentos (ne-
gociações) e esta é a função das Centrais Sindicais.

5 CONSIDERAÇõES FINAIS
Em razão da maior comunicação, as possibilidades de comparação em es-
cala mundial fazem parte do cálculo econômico em que as empresas procu-
ram se organizar e criar novas estratégias de organização, buscando o custo
de trabalho mais baixo, isto porquê a baixa de preços para a ocorrência de
competitividade no mercado internacional exige corte de custos, sendo de
mais fácil execução os custos sociais. Não há duvidas que as interdependên-
cias daí decorrentes geram perturbações e crises. Constatou-se que tais cri-
ses e perturbações são de suma importância para a evolução social, visto
que evitam o estancamento do mundo contemporâneo e oportunizam a evo-
lução autopoiética.

O sistema político, por meio da organização do Estado, na sociedade
mundial, passa a apresentar dificuldades visíveis para regulamentar os di-
reitos laborais. Ocorre assim o esvaziamento do que se denomina como
única fonte produtora de normatividade, surgindo o pluralismo jurídico. Por-
tanto, sistema do direito reconhece vias alternativas de regulação jurídica
que não mais se adaptam às formas legislativas e judiciais tradicionais.
Nessa perspectiva, a falta de um protagonista para entender as necessidades
da classe operária sintetiza um caminho aberto ao surgimento e à atuação
das organizações realmente democráticas que assumam o compromisso de
reduzir a complexidade social laboral mundial, mantendo a dignidade do
trabalhador.

A primeira Organização, realmente estruturada, que surgiu a fim de re-
duzir a complexidade dos direitos laborais a nível global foi a Organização
Internacional do Trabalho. Composta por Estados-membros, ela visou man-
ter estabilizadas certas condições em nível internacional, a fim de que as
operações mantivessem duração temporal e, consequentemente, que com-
portamentos de respeito aos direitos humanos dos trabalhadores se tornas-
sem mais previsíveis. Ocorre que a OIT, diante da impossibilidade de apre-
sentar resultados normativos efetivos, se reproduziu, adotando a Declaração
dos Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho de 1998, que - dentre
outros quatro direitos fundamentais – definiu a proteção ao direito de sindi-
calização e de negociação coletiva, os quais estavam previstos nas Conven-
ções nº 87 e nº 98 da OIT.

Neste contexto, passa a ser necessário o estudo de organizações mais
especializada para buscar o cumprimento da proteção dos direitos laborais
com maior efetividade. E, então, chega-se na ideia de Organizações Sindi-
cais que, inclusive, podem dialogar internacionalmente. Verifica-se - na
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atualidade e cada vez mais - a necessidade de sindicatos efetivos e produto-
res de negociações, com o fim de indicar a reorganização da sociedade, no
que concerne aos direitos trabalhistas.

Mediante os acordos macros e as negociações, com a intervenção de
Organizações Sindicais, pois possuem maior poder de comunicação com
as empresas transnacionais, mediante acoplamentos estruturais e, assim,
é possível o acoplamento de interesses econômicos e interesse jurídicos
dos trabalhadores
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NOTAS

1 Mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISI-
NOS). Advogada Trabalhista e Professora de Pós Graduações em Direito e Pro-
cesso do Trabalho. 

2 Giddens, ao definir  a globalização, expressa  que “a intensificação das re-
lações sociais planetárias, aproximando a tal ponto lugares afastados, que os even-
tos locais serão influenciados por ocorrências que estejam ocorrendo a milhares
de quilômetros, e vice-versa. (GIDDENS, 1994, p. 70).

3 “A hipercomplexidade está vinculada fortemente com o conceito de glo-
balização”. (ROCHA; LUZ, 2007, p. 75).

4 “[...] a redução dos direitos sociais é um atalho que sangra a carne viva e
alma do trabalhador, mas na concepção neoliberal, isso faz parte  do jogo impie-
doso do mercado econômico”. (RUSSOMANO, 2002, p. 32).

5 No último levantamento ocorrido em 2012 pelo Banco Mundial, com um
Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 4 trilhões (US$ 2,223 trilhões), em 2012, o
Brasil encontrou-se no ranking como a 7ª. economia do mundo (GRUPO BANCO
MUNDIAL, 2014).

6 “[...] as assimetrias globais revelam que a renda dos 1% mais ricos supera
a renda dos 57% mais pobres na esfera mundial” (PIOVESAN, 2004, p. 3).

7  Rocha exemplifica: o Brasil é centro ou periferia? Depende. Pode ser cen-
tro de produção cultural importantíssimo, ou pode ser periferia na economia
(ROCHA, 2009).

8 Nesse sentido, estudiosos como Ficher-Lescano e Teubner entendem não
existir uma unidade jurídica na fragmentação do direito global. (FISCHER-LES-
CANO; TEUBNER, 2004).

9 Para Luhmann, o tempo se define como a  observação da realidade com
base na diferença entre passado e futuro (LUHMANN, 1996).

10 Na realidade, “a hipercomplexidade de uma sociedade funcionalmente
diferenciada coloca os sistemas da sociedade em irritações mais frequentes com
o seu ambiente, principalmente dentro de um porcesso emergente de globaliza-
ção”. (ROCHA; LUZ, 2007, p. 73).
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11 Luhmann assevera que “Las paradojas se cream cuando las condiciones
de possibilidad de uma operacion son al mismo tempo a las condiciones de su im-
possibilidade”. (LUHMANN, 1996, p. 123).

12 No caso das convenções emitidas pela OIT, ainda que o Estado tenha que
ratificar, existem algumas convenções que são impostas aos Estados apenas pelo
fato de serem membros da OIT, como por exemplo, as citadas na Declaração de
Direitos Fundamentais, publicadas pela OIT, em 1998.

13 Como por exemplo, empresa transnacionais.

14 Neste momento cabe uma ressalva aos contratos tácitos e verbais que tam-
bém provocam o acoplamento do sistema jurídico e sistema econômico e, assim,
obrigam o sistema econômico a cumprir o determinado.

15 No site Global Unions – Standing Together for Rights of Workers, é pos-
sível encontrar  uma lista de mais de 70  acordos- quadro global que já ocorreram
mundialmente. (GLOBAL UNION FEDERATIONS, 2017).

REFERÊNCIAS

ARNAUD, Andre-Jean. O direito entre a modernidade e globalização: li-
ções de filosofia do direito e do Estado. Trad. Patrice Charles Wuillaume.
Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 

ARNAUD, Andre-Jean; JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Dicionário da glo-
balização. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2006. 

ATZ, Ana Paula. A dimensão da informação no contexto dos novos direitos (am-
biental e consumidor) a partir da observação do risco das novas tecnologias.
2011. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Di-
reito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, São Leopoldo, 2011.

BUILDING AND WOODWORKERS INTERNATIONAL (BWI). Agree-
ment signed between STAEDTLER, IG Metall Germany and the Building
and Woodworkers? Nuremberg, 10th Nov. 2006. Disponível em: <http://bra-
zil.bwint.org/default.asp? index=464&Language=EN>. Acesso em: 11 de
nov. 2017.

SUMÁRIO



CASTEX, Paulo Henrique. Os blocos econômicos como sociedade transa-
cional: a questão da soberania. In: BORBA, Paulo Casella. Mercosul: inte-
gração regional e globalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.

COELHO, Luiz Fernando. Saudade do futuro: transmodernidade, direito,
utopia. Curitiba: Juruá, 2007.

COIMBRA, Rodrigo. A baixa efetividade dos direitos e deveres trabalhistas
estabelecidos pelas comunidades e organizações internacionais. In:
STRECK, Lenio; ROCHA, Leonel; ENGELMANN, Wilson. Constituição,
sistemas sociais e hermenêutica: anuário do programa de pós-graduação em
direito da Unisinos. Porto Alegre. Livraria do Advogado: 2013.

COIMBRA, Rodrigo. Globalização e internacionalização dos direitos fun-
damentais dos trabalhadores. Revista de Direito do Trabalho, São Paulo, n.
146, p. 411-431, abr./jun. 2012.

COTANDA, Fernando Coutinho. Trabalho, sociedade e sociologia. In:
HORN, Carlos Henrique. Relações de trabalho no mundo contemporâneo:
ensaios multidisciplinares. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2011. 

CRIVELLI, Ericson. Direito internacional do trabalho contemporâneo. São
Paulo: Ltr, 2010. 

DE GIORGI, Raffaele. O risco na sociedade contemporânea. Revista de Di-
reito Sanitário, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 37-49, mar./jun. 2008. Disponível
em: <http://www. revistasusp.sibi.usp.br/pdf/rdisan /v9n1/03.pdf>. Acesso
em: 27 jan. 2015.

FISCHER-LESCANO, Andreas; TEUBNER, Gunther. Regime Collisions:
the vain search for legal unity in the fragmentacion of global law. Michigan
Journal of Internacional Law, [S.l.], v. 25, p. 999-1026, 2004.

FREITAS JÚNIOR, Antonio Rodrigues de; PIOVESAN, Flávia. Direitos
humanos na era da globalização: o papel do 3º. setor. Revista de Direito do
Trabalho, São Paulo, v. 28, n. 105, 2002. 

GIDDENS, Anthony. Les consequences de la modernité. Trad. Olivier
Mayer. Paris: L’Harmattan, 1994. 

GLOBAL UNION FEDERATIONS (GUFs). Standing together for rights of
workers. Bruxelles, 2017. Disponível em: <http://www.global-unions.org/+-

SUMÁRIO



framework-agreements-+.html?lang=en>. Acesso em: 11 de nov. 2017.

GRUPO BANCO MUNDIAL. Brasil: aspectos gerais. Brasília, DF, 2014.
Disponível em: <http://www. worldbank.org/pt/country/brazil/overview#1
>. Acesso em: 06 maio 2015.

GUERRA, Sidney. Organizações internacionais. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2011.

LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. Trad. Javier Torres Nafar-
rate. 2. ed. México: Herder, 2005. 

LUHMANN, Niklas. Glossário sobre la teoria social de Niklas Luhmann.
Traduccion de Miguel Romero Pérez y Carlos Villalobos. México: Univer-
sidade Iberoamericana, 1996. 

LUHMANN, Niklas. La contingencia como atributo de la sociedad moder-
na. In: BERAIN, José. Las consecuencias perversas de la modernidade. 2.
ed. Barcelona: Anthoropos, 1989. 

LUHMANN, Niklas. Poder. Trad. de Martine Crusot de Rezende Martins.
2. ed. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 1992. 

LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. de Gustavo Bayer. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. 

LUHMANN, Niklas; DE GIORGI, Raffaele. Teoría de la sociedad. Guada-
lajara, México: Universidad de Guadalajara: Universidad Iberoamericana:
Iteso, 1993. 

MARTINS, Ludmila Feilenberger de Oliveria. A importância da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT) no direito internacional: uma análise
com base nas teorias da interdependência complexa e construtivista das re-
lações internacionais. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Re-
gião, Goiânia, v. 1, p. 115-116, dez, 1998. 

MATTIOLI, Maria Cristina. Os padrões internacionais do trabalho diante
do fenômeno da globalização: novo enfoque para as reformas trabalhistas
sindical no Brasil. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF,
v. 78, n. 2, p. 107-129, abr./jun. 2012. 

OLSSON, Giovanni. Relações internacionais e seus atores na era da glo-

SUMÁRIO



balização. Curitiba: Juruá, 2003. 

PERES, Antônio Galvão. O dragão Chinês: dumping social e relações de tra-
balho na china. In: ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim. O direito do tra-
balho na empresa e na sociedade contemporânea. São Paulo: LTR, 2010.

PIOVESAN, Flavia. Direitos sociais, econômicos e culturais e direitos civis
e políticos. Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 1, 2004.

PROGRAMA DE NAÇÕES UNIDAS PARA DESENVOLVIMENTO
(PNUD Brasil). Brasil sobe uma posição no ranking do IDH e fica em 79º
entre 187 países. Brasília, DF, 24 jul. 2014. Disponível em:
<http://www.pnud.org.br/ noticia.aspx?id=3909>. Acesso em: 17 dez. 2015.

ROCHA, Leonel Severo. A construção do tempo pelo direito. In: ROCHA,
Leonel, Severo; STRECK, Lenio Luiz (Org.). Anuário do programa de pós
graduaçao em direito. São Leopoldo: UNISINOS, 2003. 

ROCHA, Leonel Severo. Da epistemologia jurídica normativista ao cons-
trutivismo sistêmico. In: ROCHA, Leonel Severo; SCHWARTZ, Germano.
Introdução à teoria do sistema autopoiético do direito. 2. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2013. 

ROCHA, Leonel Severo. Da epistemologia jurídica normativista ao cons-
trutivismo sistêmico. Ars Ividicandi. Boletim da Faculdade de Direito (Se-
parata), Coimbra, v. 1, 2008.

ROCHA, Leonel Severo. O direito e o tempo social. In: DUARTE, Francisco
Carlos; ROCHA, Leonel Severo (Coord.). A construção sociojurídica do
tempo. Curitiba: Juruá. 2012. 

ROCHA, Leonel Severo. Observações sobre a observação Luhmanniana. In:
ROCHA, Leonel Severo; KING, Michael; SCHWARTZ, Germano. A verdade
sobre a autopoiese no direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

ROCHA, Leonel Severo. Observações sobre autopoiese, normativismo e
pluralismo jurídico. In: STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan
de. Constituição, sistemas sociais e hermenêutica. n. 4. São Leopoldo: Uni-
sinos, 2008. 

ROCHA, Leonel Severo. Uma nova forma para a observação do direito glo-
balizado: policontexturalidade jurídica e estado ambiental. In: STRECK,

SUMÁRIO



Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de (Org.). Anuário do Programa
de Pós Graduaçao em Direito. São Leopoldo: UNISINOS, 2008. 

ROCHA, Leonel Severo; ATZ, Ana Paula. Do pluralismo jurídico ao diálogo
inter-sistêmico das fontes na sociedade mundial. In: PEREIRA, Agostinho
Oli Koppe; HORN, Luiz Fernando del Rio. Relações de consumo: globali-
zação. Caxias do Sul: Educs, 2010.

ROCHA, Leonel Severo; LUZ, Cícero Krupp da. A Lex mercatoria e gover-
nança: a policontexturalidade entre direito e Estado. Revista Direitos Cul-
turais, Santo Ângelo, v. 1, n. 2, p. 73-85, jun. 2007.

ROCHA. Leonel Severo. Paradoxos da auto-observação: percursos da teo-
ria jurídica contemporânea. Ijuí: Unijuí, 2013. 

RODRÍGUEZ MANSILLA, Dario. Comunicaciones de la organización.
Santiago: Ediciones Universiade Católica de Chile. 2007. 

RODRÍGUEZ MANSILLA, Dario. Gestión organizacional: elementos para
su estúdio. 5. ed. Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2014.

RUSSOMANO, Mozart Victor. Direito do trabalho e globalização econô-
mica. In: RUSSOMANO, Mozart Victor. Direito do trabalho e direito pro-
cessual do trabalho: novos rumos. Curitiba: Juruá, 2002.

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à
consciência universal. 10. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003. 

SUPIOT, Alain. Homo Juridicus: ensaio sobre a função antropológica do di-
reito. Trad. Maria Eramntina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: WMF
Martins Fontes, 2007. 

TEUBNER, Gunther. A cúpula invisível: a crise da causalidade e imputação
objetiva. In: TEUBNER, Gunther. Direito, sistema e policontexturalidade,
Piracicaba: Unimep, 2005. 

TEUBNER, Gunther. As duas faces de Janus: pluralismo jurídico na socie-
dade pós-moderna. In: TEUBNER, Gunther. Direito, sistema e policontex-
turalidade. Piracicaba: Unimep, 2005. 

TEUBNER, Gunther. O direito como sistema autopoiético. Lisboa: Funda-
ção Calouste Gulbenkian, 1993.

SUMÁRIO



TEUBNER, Gunther. Regimes privados: direito não-espontâneo e consti-
tuições dualistas na sociedade mundial: pluralismo jurídico na sociedade
pós-moderna. In: TEUBNER, Gunther. Direito, sistema e policontexturali-
dade. Piracicaba: Unimep, 2005. 

UITA. Acordo de direitos sindicais internacionais da IUF/Accor. Petit-Lancy,
22 jan. 2001. Disponível em: <http://translate.googleusercontent.com/translate
_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=
http://www.iuf.org/cgi-bin/dbman/db.cgi%3Fdb%3Ddefault%26ww%3D1%26
uid%3Ddefault%26ID%3D163%26view_records%3D1%26en%3D1&usg=AL
kJrhgypZYoJH2vq8e3b1wnzIawJl8Ytw>. Acesso em: 11 nov. 2017.

VENTURA, Deisy. Las asimetrías entre el Mercosur y la Unión Europea:
los desafios de uma asociación inter-regional. Uruguay: Konrad, 2005. 

VIEIRA, Oscar Vilhena. Globalização e Constituição republicana. In: PIO-
VESAN, Flavia (Coord.). Direitos humanos, globalização econômica e in-
tegração regional: desafios do direito constitucional internacional. São
Paulo: Max Limonad, 2002.

SUMÁRIO



POR UMA TEORIA CRÍTICA DOS SISTEMAS DO
DIREITO? UM ESTUDO A PARTIR DA FORÇA DE
DIREITO

Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros1

Resumo: Este texto discute as possibilidades de formulação de um pro-
grama de Teoria Crítica dos Sistemas do Direito, capaz de conciliar duas
correntes teóricas de filiações distintas. O ponto é de extrema importân-
cia, pois, diferente de uma recepção convencional da teoria social de
Niklas Luhmann, alguns teóricos defendem o uso em negativo deste refe-
rencial para produzir os diagnósticos de época. Para tanto, discute-se al-
guns argumentos apresentados por Andreas Fischer-Lescano ao oferecer
um modelo crítico do direito na obra Força de Direito, que aborda o
papel das forças do direito, tanto na sua dimensão como res iudicata e
violenta, como em uma direção oposta de força justa e não violenta. Na
defesa do seu modelo, Fischer-Lescano elabora uma crítica à ideia ha-
bermasiana de intersubjetividade jurídica, que não deixaria espaço para
o não representável e os não representados pelo direito. Acredita-se que
o modelo de Fischer-Lescano supriria um déficit do modelo habermasiano
das “forças da vida não-subjetivas” ao reconhecer a complexa interação
entre outras forças sociais operadas pelo direito. Além disso, o modelo
representaria outro encaminhamento para a emancipação. No entanto,
este texto aponta ressalvas a reconstrução teórica de Fischer-Lescano à
Habermas, bem como evidencia as fragilidades de sustentar uma Teoria
Crítica dos Sistemas, que não respeita, rigorosamente, os limites erigidos
pela sociedade e nega alguns valiosos pontos de partida para Luhmann.

Palavras-chave: Teoria dos Sistemas Sociais; Teoria Crítica; Direito; Fis-
cher-Lescano

Abstract: This paper discusses the possibilities of formulating a program of
Critical Social Systems Theory of Law, able to reconcile two different theo-
retical frameworks. The point is extremely important, because, unlike a con-
ventional reception of Niklas Luhmann’s social systems theory, some theo-
rists argue for the negative use to produce time diagnostics. I underscore
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some arguments presented by Andreas Fischer-Lescano recent work Force
of Law, where he argues that the force of law has a dual dimension, force
as res judicata and violent, and as an opposite direction of just and non-
violent force. While defending his model, Fischer-Lescano elaborates a cri-
tique of the habermasian idea of legal intersubjectivity, which would leave
no possibility for the unrepresentative and the unrepresented in law. More-
over, Fischer-Lescano model would supply a deficit of the habermasian
model of the “non-subjective life forces” by recognizing the complex inter-
action between other social forces operated by law. In addition, his model
would represent another path for emancipation. However, I point out some
problems in Fischer-Lescano’s theoretical reconstruction of Habermas, as
well as some weaknesses of defending a Critical Social Systems Theory,
since it does not strictly respect the limits erected by society and denies
some valuable starting points for Luhmann.

Keywords: Social Systems Theory; Critical Theory; Law; Fischer-Lescano

INTRODUÇÃO
Desde do final do século XX um importante problema foi lançado pelos in-
térpretes da Teoria dos Sistemas Sociais de Niklas Luhmann. Seria possível
admitir a formulação de um programa de Teoria Crítica dos Sistemas à luz
das bases estabelecidas em “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”, por Max
Horkheimer, na década de trinta, capaz de conciliar duas correntes teóricas
de filiações distintas para produzir diagnósticos de época?

Tal problema, de um lado, é compreendido como resultado da amplia-
ção nas últimas décadas das ideias sistêmicas para outros campos das ciên-
cias humanas, sobretudo resultado da interlocução da obra de Luhmann com
outros teóricos e do famoso debate com Habermas.2 Do outro, é também
compreendido como uma crítica ao projeto sistêmico, indicando pretensões
normativas implícitas que comprometem a formulação de uma teoria com-
plexa para a sociedade igualmente complexa.3 4

É nesta última chave que é possível compreender o posicionamento de
autores que sustentam a necessidade do “uso em negativo” do referencial
sistêmico (MINHOTTO; GONÇALVES, 2015), ou ainda “usar Luhmann
contra Luhmann” (DUTRA; BACHUR, 2013). Subjacente aos posiciona-
mentos, prevalece a ideia que o instrumental sistêmico é capaz de superar a
tese da colonização do mundo da vida, que já não seria mais adequada para
oferecer um diagnóstico mais complexo dos obstáculos sociais.
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A visão sistêmica ao observar a identidade como diferença – própria
de uma racionalidade paradoxal – e ao preservar a autonomia dos sistemas
possibilitaria rastrear outras tendências de desdiferenciação funcional, bem
como mapear os obstáculos a partir de conceitos mais apropriados – e.g.,
códigos, programas, função, fechamento operativo e acoplamento estrutural
são conceitos que preservam as complicadas relações e operações que estão
subjacentes aos conflitos sociais e ao mesmo tempo conseguem descrevê-
las sem reduções operacionais.

Ademais, se devidamente controlada e esclarecida suas condições
materiais, esta “nova” teoria poderia oferecer um referencial crítico mais
ajustado, capaz de apontar tensões, patologias e formas de emancipação
da sociedade.

Historicamente, duas visões surgiram acerca desta “nova” teoria. Uma
primeira visão é classificada como ortodoxa em relação aos propósitos de-
clarados por Luhmann, como em Rudolf Stichweh e Dirk Baecker, que re-
jeitam a postura crítica na medida em que insistem no caráter acrítico da
obra luhmanniana. Defendem a rogo as posições de Luhmann para quem
sua teoria era dotada de elevada complexidade e de baixa aplicabilidade prá-
tica. Estes autores afirmam que a sociologia sistêmica é apenas uma descri-
ção autológica da sociedade. Não haveria espaço para programas filosóficos
no seu interior.

Em contrapartida consagra-se também uma visão mais heterodoxa. É
possível exemplificar a partir das obras de Gunther Teubner, Karl-Heinz La-
deur, Andreas Fischer-Lescano e Kolja Möller, que vem ganhando mais re-
percussão no Brasil nas últimas décadas. Ao contrário da primeira, esta visão
admite uma aplicação prática da Teoria dos Sistemas, sobretudo ao refletir
sobre o lado não marcado (unmarked space) dos sistemas sociais – e.g., ilí-
cito, não ter, exclusão, perigo entre outros lados negativos dos códigos dos
diferentes sistemas sociais. A reflexão sobre o lado não marcado possibili-
taria observar os bloqueios e tensões que marcam a sociedade mundial.

Foi neste sentido, então, que Rudolf Wiethölter cunhou o termo Teoria
Crítica dos Sistemas para fazer referência aos trabalhos desta literatura he-
terodoxa.5 Inclusive, Fischer-Lescano expressamente defendeu esta visão
como um novo programa. Segundo este autor, “[d]e fato, há uma “teoria crí-
tica dos sistemas”. Essa Teoria Crítica dos Sistemas pode filiar-se com os
trabalhos da primeira geração de teóricos críticos da Teoria Crítica da Escola
de Frankfurt que procura revelar o nexo entre as normatizações sistêmicas
e a subjetividade” (2010, p. 164).

Este texto aborda e discute – de forma exploratória - esta visão hetero-
doxa, em especial a partir da observação do sistema jurídico. Em vista disso,
uma importante questão pode ser formulada: este movimento teórico é uma
ampliação da Teoria dos Sistemas Sociais – preocupada em expandir o seu
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escopo teórico –, ou é uma nova etapa da história da Teoria Crítica? Afinal
de contas, como situá-lo na história da Teoria das Ciências Humanas?

Sem a pretensão de esgotar o assunto e diante desta questão, o texto
admite como recorte e mapeia alguns argumentos apresentados por Andreas
Fischer-Lescano ao discutir um modelo crítico do direito na obra Força de
Direito (2017). Ao defender um modelo de Teoria Crítica dos Sistemas do
Direito, Fischer-Lescano pode ser apontado como um importante represen-
tante desta corrente, capaz de conciliar propósitos teóricos diferentes.6 To-
davia, este texto faz algumas ressalvas a esta compreensão e, inclusive, a
ideia de um programa como Teoria Crítica dos Sistemas.

Na sequência, o texto, brevemente, apresenta e diferencia os propósitos
de uma Teoria Crítica do Direito em relação à Teoria dos Sistemas do Direi-
to. Ao compreender as distinções, na próxima parte, discute-se a proposta
de Fischer-Lescano, bem como aponta limites a reconstrução de algumas
ideias habermasianas.

TEORIA CRÍTICA DO DIREITO 
A Teoria Crítica7 pode ser compreendida como uma corrente filosófica que
busca produzir diagnósticos de época a partir do materialismo interdiscipli-
nar iniciado, na década de trinta, no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt
(Institut für Sozialforschung) – o que ficou popularmente e erroneamente
difundido como “Escola de Frankfurt”.8 É evidente que esta corrente é tri-
butária de uma tradição marxista e que também está em continua atualização
e renovação na medida em que são analisados diferentes momentos da his-
tória social, discutindo as necessidades e peculiaridades da época. Nesse
sentido, é preciso ter cuidado para perceber que nos modelos críticos abor-
dados estão presentes determinados arranjos disciplinares que orientam a
compreensão de cada modelo.9

Não é o caso de fazer uma longa reconstrução destes arranjos disciplina-
res, o que importa destacar para este texto é que a Teoria Crítica se consolidou
como importante referencial teórico das ciências humanas para repensar os
procedimentos democráticos a partir da segunda metade do século XX. É dizer,
discutem-se as experiências transformadoras nos campos de interação social,
capazes de promover a emancipação social. Isso significa ao mesmo tempo a
possibilidade de promover um diálogo dinâmico e construtivo entre teoria e
prática, propiciando um maior conhecimento e informação, seja revelando as
demandas dos grupos excluídos e em situação de injustiça e conflito social, ou
assegurando transformações sociais ignoradas pelos sistemas de poder.

O principal representante desta corrente filosófica na atualidade é sem
dúvida Jürgen Habermas. O programa filosófico de Habermas é grandio-
so.10 Para o propósito aqui estabelecido, basta indicar a maneira pela qual
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o filósofo conseguiu eliminar o déficit da tradição da Teoria Crítica na me-
dida em que explicitou uma teoria genuinamente social e como isto se des-
dobrou em um campo identificado como Teoria Crítica do Direito.

Ao introduzir o paradigma de uma racionalidade comunicativa e esta-
belecer o plano da interação simbólica como espaço para a autonomia do
sujeito, Habermas consegue afastar o bloqueio estrutural da ação transfor-
madora e superar a redução do conjunto da racionalidade à racionalidade
instrumental. Em grande medida o triunfo do filósofo no modelo crítico é
devido ao seu posicionamento prospectivo assumido frente aos escritos de
Pollock. Habermas parte da concretização do capitalismo de estado na sua
forma democrática, além é claro de introduzir a intersubjetividade linguís-
tica da ação social a partir da análise linguística de Wittgenstein e dos deba-
tes com Apel sobre as considerações de Austin acerca dos atos performati-
vos.11 12 Habermas desenvolve um modelo de sociedade dividida em
sistema e mundo da vida (lebenswelt). O primeiro é compreendido como a
combinação dos subsistemas do dinheiro e do poder, enquanto o segundo
pertence à esfera das relações sociais, das trocas de significações entre os
atores sociais e, sobretudo, da reprodução simbólica. O problema se confi-
gura no seu diagnóstico quando o sistema invade e coloniza o mundo da
vida, trata-se de uma invasão da expansão do sistema econômico capitalista
e burocrático para além do âmbito da reprodução material e, com efeito,
substitui a própria lógica de entendimento do mundo da vida. Nesse sentido
Luiz Repa acrescenta com maior propriedade:

(...) de um lado, o sistema econômico busca, em razão de seus próprios im-
perativos de auto-reprodução, monetarizar o mundo da vida, quer dizer,
transformar as relações sociais do mundo da vida em relações que adotem a
forma do dinheiro. De outro lado, o sistema administrativo busca burocrati-
zar todas as relações sociais do mundo da vida, em virtude de seus imperati-
vos de controle social e busca de lealdade da população (2008, p. 164).

Não é possível interpretar erroneamente o diagnóstico de Habermas,
os seus objetivos não significavam desarticular e destruir a racionalidade
instrumental. Ao contrário, na leitura habermasiana é necessário para a téc-
nica e para o trabalho uma lógica que possibilite a reprodução material. No
entanto, a preocupação reside no fato de evitar que a racionalidade instru-
mental usurpe as outras dimensões, por exemplo, evitar que questões práti-
cas sobre a justiça social se tornem questões técnicas de manutenção de sis-
temas sociais ou interpretadas unicamente como manifestações de
preferências, sem nenhuma significação. 

A teoria habermaisana se encaminha para a discussão de novos espaços
e processos de resistência compreendidos como redes de comunicação capazes
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de se opor veementemente contra os imperativos da ação instrumental e, ao
mesmo tempo, abrirem possibilidades para a expansão dos domínios sociais.

Todavia, se o objetivo é reduzir ao mínimo a dominação do sistema,
Habermas precisará enfrentar uma nova dificuldade: como a lógica comu-
nicativa é capaz de influenciar o sistema? É neste momento que ganha des-
taque no interior da sua filosofia a configuração de uma teoria do direito já
que a estrutura jurídica possibilitará o encaminhamento deste problema.
Trata-se, aqui, de explicitar a tensão estrutural do direito fruto de sua dupla
natureza. De um lado, a imanência da norma jurídica tida como instrumento
de estabilização de comportamento e garantidora de segurança jurídica. Do
outro lado, observa-se a preocupação da transcendência jurídica para a sua
própria legitimação e, nessa perspectiva, o direito deve ser também a ex-
pressão da autocompreensão e autodeterminação. 

Em suma, o direito nunca poderá ser compreendido por inteiro, suas
potencialidades nunca serão esgotadas uma vez que aponta para além de si
mesmo na direção da justiça e, portanto, toda a dificuldade está em equili-
brar esta tensão e não a superar.13

Na visão habermasiana o que está em questão é a circulação de poder,
a interação dos fluxos e influxos comunicativos tendo em vista a possibili-
dade de influenciar o funcionamento do sistema. A relação se estabelece
entre o poder administrativo com caráter meramente instrumental e o com-
plexo do poder comunicativo, a saber, o parlamento e as redes da esfera pú-
blica. Nesse sentido, será condição de legitimidade do poder administrativo
observar os fluxos comunicativos14 capazes de orientá-lo para os fins das
verdadeiras demandas sociais. A discussão se dirige para o entendimento da
constituição de uma rede espontânea de comunicação capaz de propiciar o
fluxo comunicacional entre os membros da sociedade e os agentes do Esta-
do, a chamada esfera pública.

Constata-se que o direito é o mediador entre o mundo da vida e o sis-
tema e, nesse sentido, as considerações em Direito e Democracia: entre fac-
ticidade e validade (1992) complementam o modelo da sua teoria da ação
comunicativa.15

A partir desse momento podemos perceber a grande proximidade entre
a abordagem do direito de Habermas e o modelo alternativo da Teoria Cri-
tica16 apresentado décadas atrás por Franz Neumann em Império do Direito.
A principal tese em Império do Direito, segundo José Rodrigo Rodriguez é:
“a identificação do império do direito como forma de sociabilidade e sua
função emancipatória que indica para a construção do socialismo” (2009,
p. 69).

Neste caso, as reflexões de Neumann se orientam para o cenário jurídico
da República de Weimar e sua constatação inicia-se a partir das análises das
conquistas burguesas no campo político jurídico durante a fase competitiva
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do capitalismo. A grandiosidade do autor está em perceber o potencial eman-
cipatório de tais conquistas ao se desdobrar na fase monopolista, a saber, as
conquistas agora eram dos próprios proletariados ao se integrarem no sistema
político na medida em que participavam ativamente no parlamento para rei-
vindicar direitos.17

Tanto Neumann como Habermas estão defendendo a manutenção do Es-
tado de Direito, ambos adotam como perspectiva jurídica o padrão de socia-
bilidade. Isto significa assegurar o controle social do poder a partir da defesa
dos direitos fundamentais e mecanismos de transmissão da vontade do povo
para o centro de poder. Para Neumann este caráter está concentrado no con-
ceito “forma direito”, enquanto para Habermas se encontra na “transcendência
a partir de dentro” do direito. Nos dois posicionamentos apresentados, a es-
trutura jurídica possibilita que classes e grupos excluídos se utilizem dela para
incluir suas demandas no interior do sistema político. Nessas leituras o direito
deixa de ser uma ideologia e passa ser um caminho para a transformação. As
soluções são pensadas institucionalmente, por meio do direito. 

A situação converge em tais teóricos para outros domínios específicos
da própria teoria da decisão, questionando, por exemplo, as possibilidades
de constituir procedimentos adequados para tornar as decisões racionais.
Essa questão aparece nas discussões acerca do controle e fiscalização da ati-
vidade do aplicador da norma jurídica. E, isto implica justamente em discutir
os limites de atos jurídicos discricionários, a saber, a distinção entre a ação
administrativa e ação jurisdicional e, sobretudo, perceber a função ética
transcendente da forma direito assentado na sua função protetiva.

De maneira breve, os contornos de uma discussão acerca dos limites
da aplicação das normas jurídicas devem a priori obedecer à função ética
transcendental da forma direito. Isso significa, que cada ato de aplicação
deverá ser motivado e justificado à luz do ordenamento jurídico. O que está
implícito nesta discussão é justamente a garantia do regime das leis a partir
de suas generalidades, podendo tal discussão se direcionar ao brocado da
legalidade: ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei.

No interior das obras de Franz Neumann e de Habermas a pertinência
dessa discussão se manifesta na preocupação em saber qual o grau de liber-
dade com que o agente público lida com os conflitos que lhe são apresenta-
dos e, sobretudo, evitar o risco de um possível desvirtuamento para uma
ação arbitrária ou de forma autoritária do aplicador, excluindo o controle
social e agindo unilateralmente através da imposição de força. 

É a partir dessas discussões procedimentais que os modelos analisados
acabam inaugurando um campo identificado como Teoria Crítica do Direito,
por assim dizer. Nos diagnósticos de Neumann e de Habermas a emancipa-
ção é identificada com o aumento do controle social de poder. Tanto o direito
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quanto a política já não podem ser mais consideradas como superestruturas,
não são mais termos unicamente instrumentais, mas traduzem a possibili-
dade de emancipação tida como social. O campo jurídico desperta, assim,
maior interesse uma vez que fica nítida a transformação de uma concepção
instrumental para uma forma emancipatória, conforme o próprio desenvol-
vimento da leitura política nos modelos de Teoria Crítica.

TEORIA DOS SISTEMAS DO DIREITO
Diferente da Teoria Crítica do Direito, a Teoria dos Sistemas do Direito
surge em outro âmbito teórico e com propósitos bem distintos. Primeiro,
esta teoria é tributária do campo da antiga Teoria dos Sistemas, em especial
da obra de Talcott Parsons. O objetivo era superar o modelo input/output
para um modelo que desse conta de descrever a complexa relação entre sis-
tema/ambiente sem reduzir um dos lados. Segundo, a Teoria dos Sistemas
Sociais é pertencente ao campo da sociologia, cujo propósito central é apre-
sentar uma teoria compatível com o elevado grau de complexidade da so-
ciedade moderna – superando certos obstáculos que marcaram a história da
sociologia. Não há uma defesa de uma luta conformada pelo direito, ou uma
ética transcendental de fundo que justificaria posições normativas.

O expoente principal desta teoria é Niklas Luhmann, que, inclusive,
questionou a Teoria Crítica por conduzir simplificações insustentáveis
(2016, pp. 741-742). O sociólogo possuía uma descrença da capacidade de
operação prática na teoria social. Isto porque, diante dos seus pressupostos,
os problemas sociais deveriam ser observados de maneira seletiva e via as
operações fechadas de cada sistema social, respeitando as auto-observações
e autodescrições.

Além disso, o instrumental sistêmico foi construído em oposição a uma
visão humanística da sociedade, muitas vezes presa à semântica racionalista
da Ilustração, baseada na ação centrada de sujeitos –  é por isso que Luhmann
possui aversão ao antigo “Iluminismo Sociológico”,18 justificando seu com-
pleto afastamento do campo crítico na teoria social.

Os problemas sociais são encaminhados somente pelos sistemas so-
ciais, ou seja, deve-se respeitar e observar os limites semânticos, operativos
e temporais produzidos pelos próprios sistemas, não obstante que estas des-
crições sejam contingentes. Luhmann sustenta, ao inaugurar a sua teoria,
que “[a] complexidade social, juntamente com os esforços da sua apreensão
e redução, é um estado de coisas que a sociologia encontra no mundo e in-
vestiga” (2005, p. 69).

Cabe esclarecer que a contingência ecoa na Teoria dos Sistemas como
um desdobramento da teoria da complexidade, que consiste na observação
das diferentes possibilidades de seleção capazes de acontecer nos sistemas
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entre os seus elementos. Em Luhmann, sistemas (não somente os funcionais)
reduzem a complexidade do ambiente por meio de seleções que, na verdade,
se apresentam sempre como alternativas disponíveis a outras seleções.

Pelo exposto, a capacidade heurística desta teoria adquire outra orien-
tação daquela da Teoria Crítica. No caso do tratamento dos problemas so-
ciais pelos sistemas sociais, incluindo aí o direito, o interesse desloca-se
para a observação da coevolução, da dependência e independência simultâ-
neas, entre sociedade e direito, implicando a diferenciação entre presente
do futuro e futuro do presente do direito.

Sem a pretensão de resumir esta complexa teoria, marco de uma trans-
formação no campo da história da teoria social,19 basta reconhecer que em
Luhmann o direito (sistema funcional) também é observado como uma di-
ferença em relação à sociedade (ambiente), mas não como uma instância
mediadora dos problemas ambientais.

De acordo com esta visão, o direito não está fora da sociedade, mas
está na sociedade funcionalmente diferenciada. Direito e sociedade não se
confundem, mas se pressupõem na medida em que não é possível observar
o direito sem o outro lado que ele mesmo compõe. Aliás, para Luhmann,
toda observação é uma forma de diferenciar dois lados.

Tanto a sociedade quanto o direito lidam com a comunicação, porém uma
é mais especializada do que a outra. Ao mesmo tempo, o direito precisa supor
a existência da sociedade — em termos sistêmicos, isto é explicado por meio
do conceito de autopoiese, que permite a operação do direito a despeito da
sua distinção da sociedade. O direito produz e reproduz seus próprios elemen-
tos constitutivos a partir de um fechamento operacional; o direito é autorre-
ferente (direito é direito), ainda que esteja pressuposto na sociedade.

No entanto, esta explicação continua incompleta se não apontar que
direito e sociedade devem ser capazes de se inter-relacionar — e a obser-
vação, aqui, recai na heterorreferência do direito. Na visão sistêmica, o di-
reito não se encontra num isolamento solipsista; Luhmann não nega a so-
ciedade em relação ao direito, pois há ruído de um pelo outro. O direito
consegue, portanto, abrir-se para a sociedade (e vice-versa) sem que suas
operações internas sejam comprometidas. A argumentação seria, ilustrativa-
mente, um encaminhamento que permite, para o sociólogo, a redundância
e variedade controlada.

As operações do sistema jurídico certamente repercutem, em muitos
casos, para além do direito, pois, “[à] medida que o sistema do direito se uti-
liza da linguagem para comunicar, ele está sempre a comunicar possibilida-
des de associação fora do sistema jurídico” (LUHMANN, 2016, p. 75). Per-
cebe-se que muitas comunicações ultrapassam os filtros do direito, e nessas
situações o direito nada pode encaminhar para além dos seus limites. Não
haveria, portanto, uma luta ou mediação pelo direito.
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Reitera-se que na visão sistêmica existe uma relação de simultaneidade
e de coevolução entre direito e sociedade, assegurando tanto a dinamicidade
quanto a existência dos sistemas, ainda que estejam operativamente limitadas.
A observação e respeito destes limites são cruciais para a Teoria dos Sistemas
vis-à-vis a superação dos limites, que é algo essencial para a Teoria Crítica.

Percebe-se, assim, que não há lugar para a crítica aqui, pois se trata da
própria observação de segunda ordem do sistema, que reflete sobre os seus
próprios problemas.

Operações com base nos problemas sociais devem ser entendidos como
questões internas a cada sistema, conforme sua função, código e programa-
ção. Exige-se, portanto, uma tradução e uma recepção mediadas pelas res-
pectivas comunicações mesmo que se observe uma simultaneidade no am-
biente, caso se admita que isto também resulte em nova informação interna
para outros sistemas funcionais.

Certamente, a integração não é operada por meio da correspondência
ponto por ponto entre sistema e ambiente, ou simplificada pela categoria de
ação, mas pressupõe que o sistema seja capaz de se abrir cognitivamente ao
ambiente sem que se comprometa sua diferenciação funcional e suas ope-
rações internas. Ideias como acoplamento estrutural, interpenetração e canal
de irritações e, inclusive, de organização como sistema de decisão, ganham
relevância a partir da teoria sistêmica para discutir a integração entre sistema
(direito) e ambiente (sociedade).

Sem dúvida, o instrumental sistêmico oferece maior precisão descritiva
dos sistemas sociais uma vez que se ocupa em compreender de que maneira
os sistemas autorreferenciais descrevem-se e evitando uma apreensão sub-
jetivista ou excessivamente formalista da sociedade. Todavia, não há uma
defesa de um programa, sequer se pode compreender esta teoria como uma
corrente filosófica, segundo seu autor.

TEORIA CRÍTICA DOS SISTEMAS DO DIREITO: UM
RETRATO pOR FISChER-LESCANO EM FORÇA DE
DIREITO
Em que pese as distinções acima apontadas, Fischer-Lescano sustentou di-
versos pontos em comum que justificaria uma aproximação do programa fi-
losófico crítico à Teoria Social dos Sistemas. Diz o jurista que ambas recor-
rem aos conceitos de sistemas, que superam as meras relações intersubjetivas,
discutem os paradoxos como experiências reais e recorrem as formas trans-
cendentais para discutir um objetivo de emancipação social de fundo (2010,
pp.163-165).

Todavia, este texto sustenta que tal perspectiva de Fischer-Lescano é mais
influenciada por outras teorias do que propriamente pela obra de Luhmann.
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Inclusive, no seu célebre texto de defesa da visão heterodoxa “A teoria crítica
dos sistemas de Frankfurt” (2010), na qual apresenta estes pontos “comparti-
lhados”, os principais interlocutores são a produção de Gunther Teubner e, de
modo distante, a produção do filósofo Theodor Adorno.

O principal problema de Fischer-Lescano é vincular a Teoria dos Siste-
mas como se fosse a expressão quase exclusiva da produção de Teubner. Da
mesma forma que existe uma diversidade de recepção e de programas per-
tencentes à Teoria Crítica, é possível também destacar que existem diferentes
modelos e defesas da Teoria dos Sistemas. Diante de tanta diversidade, não
seria possível reduzir esta teoria e seus desdobramentos a um único teórico,
que sequer é rigoroso com as ideias sustentadas por Luhmann – vale pontuar
que Teubner também possui diversas fases. O problema em destaque é a falta
de acuidade em respeitar e desconsiderar os pontos de partida de cada campo,
gerando uma confusão em relação aos propósitos teóricos de cada campo.

É no livro Força de Direito (2017) que Fischer-Lescano apresenta sua
versão mais acabada sobre uma proposta Teórica Crítica Dos Sistemas do
Direito. Neste livro, discute o papel das forças do direito, tanto na sua di-
mensão como res iudicata, violenta e mandatória, como em uma direção
oposta de força justa e não violenta, resultado da própria sensibilização e
reflexão do “outro lado” do direito.

O modelo se baseia no instrumental sistêmico para sustentar uma esté-
tica sociológica que permitiria ao direito identificar sua tragédia e desenvol-
ver uma sensibilidade para além da razão e da violência. O interessante é que
Fischer-Lescano enfatiza a importância de observar o lado não marcado do
direito, capaz de um potencial emancipatório. Sustenta que os antigos pro-
gramas embora tenham defendido a luta pelo direito, não avançaram no re-
conhecimento dos centros de forças do próprio direito (ibidem, p. 16).

Segundo o jurista alemão é necessário observar e aumentar a sensibi-
lidade do direito para as situações que obsta seu desenvolvimento. Os casos
centrais são de um direito anárquico e subversivo, que, por exemplo, discute
o direito à resistência da ordem e do controle dos global players frente a im-
plementação dos direitos sociais e econômicos. Em outra obra, junto com
Möller, sustentam que “[o]s direitos sociais são uma condição necessária
para a radicalização de um princípio democrático, pelo qual os movimentos
sociais lutam há séculos e ainda lutarão no futuro” (ibidem, p. 78).

Para discutir a sensibilização do direito, o autor retoma exemplos da tra-
gédia . A tragédia, diz Fischer-Lescano, é capaz de refletir sobre a relação entre
força do direito e força humana e resgata as observações feitas por Walter Ben-
jamin sobre o drama barroco alemão (ibidem, pp.52-54). O autor aponta que
a tragédia pode romper os paradoxos demoníacos do direito e apontar um ca-
minho emancipatório do direito (ibidem, pp. 55-56). Mas, afinal, o que seria
emancipação jurídica para Fischer-Lescano?
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O autor não é claro neste ponto, pois suas reflexões avançam para o
campo filosófico, mais especificamente da estética – se afastando, portanto,
de preocupações mais operativas. Diz, por exemplo, “o discurso da tragédia,
que é um discurso estético, suspende o discurso jurídico” (ibidem, p. 65),
ou ainda questiona como “pode o direito se aproveitar das formas de obser-
vação da arte e representar esteticamente o irrepresentável do direito” (ibi-
dem, p. 115). Há neste autor uma defesa da estética como reflexão jurídica,
sobretudo caracterizando-a como um momento da autorreflexão do sistema
sobre a diferença em relação ao ambiente como forma para a seleção, que,
então, seria capaz de suspender o raciocínio jurídico e transcender.

Tal perspectiva se afasta sobremaneira da visão luhmanniana, espe-
cialmente se considerarmos, primeiro, que a instância reflexiva do direito
é propriamente a teoria do direito. Além disso, a posição de Fischer-Les-
cano pode ser compreendida também como uma defesa da aplicação de uma
função e de um código extrajurídico para avaliação e operação do direito –
o que alguns autores poderiam caracterizar como situações de colonização
ou de alopoiese.

Ainda que a arte estabeleça um canal privilegiado de irritações reci-
procas com o direito, este nunca deixaria de operar com base em seus códi-
gos e programas, sob o risco da desdiferenciação. Todavia, poderia-se con-
tra-argumentar que a ideia de Fischer-Lescano é desdobrada como uma luta
pelo direito no direito (e não fora do direito ou por outros códigos não jurí-
dicos). É por isso que o jurista alemão sustenta a ideia de “direitos de força”.

A ideia de estetização se apresenta, aqui, como um ato de lutar por meio
de diferentes forças, pelas possibilidades ainda não selecionadas pelo direi-
to. Porém, no centro desta descrição, a pergunta sobre o que é a emancipação
ainda permanece obscura, mais especificamente sobre sua operação.

O autor vai precisar se valer de fundamentos ético-transcendentais de
fundo que são inconsistentes com a observação sistêmica. Veja quando afirmar,
“o direito fundamental estético somente pode ser pensado na combinação de
satisfazer ambas as exigências da justiça, bem como das exigências da lei geral,
da igualdade, e ser justo, ao mesmo tempo, à singularidade” (ibidem, p. 124).

Não é possível em uma visão sistêmica determinar e abordar as exigên-
cias da justiça ou da igualdade. Não à toa, sua obra acaba se encaminhando
para a defesa de ideias como “direito à constituição do direito” (ibidem,
pp.129-132), ou da unidade dos direitos humanos, evitando categorizações
equivocadas e que estão apoiadas em formas transsubjetivas (ibidem, pp.
133-137).

Ora, tais posições se ajustam bem mais com propósitos já conhecidos
da Teoria Crítica, seja por Hannah Arendt ao problematizar os direitos a ter
direitos, ou ainda por Habermas quando discute o direito como procedimen-
to do desenvolvimento democrático. Este texto argumenta, portanto, que
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Fischer-Lescano se encontra mais próximo da Teoria Crítica, do que pro-
priamente como um representante de um novo campo.

Vale ressaltar ainda que Fischer-Lescano, mesmo fazendo críticas ao
programa de Habermas, no final, acaba concordando com muitos aponta-
mentos feitos pelo filósofo alemão. Tal ponto é explorado na sequência.

CRÍTICAS DE FISChER-LESCANO À hABERMAS
Na defesa do seu modelo Fischer-Lescano elabora uma crítica a ideia ha-
bermasiana de intersubjetividade jurídica, que não deixaria espaço no direito
para o não representável e os não representados. Diz o jurista em relação à
Habermas, “(...) seu kantismo tardio e discursivo-ético não perdeu apenas
contato com Marx, Adorno, Horkheimer, Benjamin, Abendroth, Kirchhei-
mer e Neumann, mas perdeu também a consciência dos paradoxos do direi-
to, para os quais não estão disponíveis fundamentos finais entre alteridade
e singularidade, entre o mundo da vida e os sistemas funcionalmente dife-
renciados” (ibidem, p. 87).

Por justamente pensar as forças do direito a partir do ponto de vista dos
sujeitos políticos racionais, Habermas romperia a ligação com outras forças
sociais do mundo da vida e que não seriam tematizadas pelo direito. Nesse
sentido, o modelo de Fischer-Lescano supriria o déficit do modelo haber-
masiano das “forças da vida não-subjetivas” ao reconhecer a complexa in-
teração entre outras forças sociais operadas pelo direito – diz o jurista que
a força humana é socializadada em uma trindade de forças (imaginativa,
cognitiva e jurídica). 

Em grande medida sua justificativa se assenta na ideia de transsubjeti-
vidade, defendida em outros textos. Diz o jurista, “diferente de Marx e da
teoria crítica, a teoria crítica dos sistemas admite uma multiplicidade de pro-
cessos sociais auto-referentes” (2010, p. 167). O grande diferencial é que
os problemas sociais não seriam reduzidos à visão monista de sistema per-
tencente, por exemplo, na estrutura econômica da sociedade, na base (ou in-
fraestrutura) concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e
política e à qual correspondem determinadas formas de socialização.

Para Fischer-Lescano esta sociedade sem centro e orientação não per-
mite que se identifique e reduza às investigações sociais ao plano individual,
sobretudo na relação indivíduo e sociedade, ou por meio da categoria de ação.
Ao contrário, a diversidade das operações sociais, com os seus diferentes
subsistemas – e.g., ciência, educação, arte, política, economia, direito, saúde
entre outras –, evidenciam os potenciais socializantes, que independem dos
indivíduos. Resgatando Adorno, Fischer-Lescano discute a ideia de trans-
subjetividade, enfatizando a preponderância da sociedade e de seus subsis-
temas diante dos indivíduos, que são tidos como seus produtos impotentes.
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Diante desta orientação que ecoa em seus trabalhos, é possível com-
preender a sua crítica à Habermas, para qual acredita estar vinculado à ideia
de força como reguladora da razão. Fischer-Lescano acredita que não há es-
paço para a transsubjetividade no modelo habermasiano, que se isola na in-
tersubjetividade. Diz o jurista, “ao dissolver o nexo entre a comunicação ju-
rídica discursiva e o mundo da vida, Habermas radicaliza seu modelo de
intersubjetividade, convertendo-o em um modelo de intersubjetividade ju-
rídica” (2017, p. 84).

O problema desta reconstrução é pressupor que em Habermas preva-
lece uma completa redução da sociedade aos sistemas de poder, como sus-
tentado pelo jurista alemão “tudo deveria estar aberto à configuração polí-
tica” (ibidem, p. 85). Desta forma, o que não pudesse ser tematizado
politicamente estaria excluído, privando o mundo da vida de qualquer força
normativa. Aquilo que não se apresenta como um desenvolvimento racional
não poderia ter força transcendente, ou ainda que a emancipação apenas pu-
desse ocorrer via a emancipação do sujeito político racional. 

Diferente de uma visão sistêmica, no referencial habermasiano não há
uma reflexão sobre os lados não marcados (unmarked space) e o que se ob-
servou no ponto anterior é que Fischer-Lescano não discute outro encami-
nhamento para a emancipação humana. Em especial, não revela o que seria
a emancipação em termos sistêmicos.

Desta forma, o seu modelo acaba coincidindo com o programa haber-
masiano na medida em que se vincula a uma visão ética-transcendental. Ao
contrário que Fischer-Lescano reconstrói, Habermas não pressupõe em seu
programa o cidadão virtuoso e comprometido eticamente, mas apenas a
existência de pressupostos comunicativos que, no bojo dos diferentes pro-
cedimentos que caracterizam uma democracia deliberativa, permitam vir à
tona os melhores argumentos.

Não há em Habermas a prevalência de sujeitos políticos ou de compro-
missos com o bem comum, mas um programa que discute critérios, formas
e procedimentos para a circulação da comunicação, além da compreensão
de fundo acerca da luta para a emancipação social.

O que importa observar, aqui, são os influxos comunicativos e os trans-
bordamentos do mundo da vida no sistema, ou a transformação do poder co-
municativo em poder administrativo tal como na metáfora da eclusa. Isto
significa que a estética – compreendida como uma forma de reprodução sim-
bólica da sociedade – também pode ser observada como uma força de refle-
xão jurídica, sobretudo quando esta comunicação não é distorcida pela ação
instrumental, ou ainda considerada como uma comunicação de resistência
produzida pelo direito – relevando o outro lado de legitimação. Novamente,
tal ponto reforça as semelhanças entre esses dois autores.
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CONSIDERAÇõES FINAIS
Este texto apontou ressalvas a defesa de um projeto da Teoria Crítica dos
Sistemas ao discutir as distorções da reconstrução teórica de Fischer-Les-
cano à Habermas. O que se observou no final foi que o modelo defendido
em Força de Direito (2017) guarda mais semelhanças com Direito e Demo-
cracia (1992), do que com Direito da Sociedade (2016).

Para além deste ponto, o problema desta visão heterodoxa é que não
respeita, rigorosamente, os limites erigidos pela sociedade e nega alguns
valiosos pontos de partida da Teoria dos Sistemas. No caso de Fischer-Les-
cano, por exemplo, admite-se que isto ocorre em razão de adotar muito mais
as posições de Teubner do que de Luhmann. Teoria dos Sistemas com outros
programas, que estes autores heterodoxos indiquem com clareza quais são
os seus propósitos e os fundamentos para melhor situá-los na história das
Ciências Humanas. 

Ainda que seja inegável reconhecer a originalidade, os insights e o es-
forço de do modelo de direito de Fischer-Lescano ao avançar no campo da
Teoria dos Sistemas, argumentou-se que não há espaço para uma Teoria Crí-
tica dos Sistemas do Direito. Vale lembrar que para Luhmann toda e qual-
quer teoria do direito, seja ela crítica ou tradicional, é sempre um produto
da autodescrição do sistema jurídico (e não da ciência).20
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NOTAS

1 Doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo, com apoio
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E-mail: mar-
coloschiavo@gmail.com

2 Para a reconstituição do debate veja Poul, 2006.
3 Trata-se de constatar as próprias críticas que Habermas estabeleceu

ao projeto luhmanniano. Veja Habermas, 1974.
4 Minhotto e Gonçalves, por exemplo, sustentam a existência de uma

promessa involuntária de mediação recíproca entre sistema e ambiente em
Luhmann, o que revela que “ao pretender ficar no puro registro sociológica
da descrição, o modelo se apresentaria também como norma” (2015, p. 35).
O problema desta teoria residiria, então, no ponto cego acerca das relações
de dominação e de poder, ou de forma geral, dos problemas sociais subja-
centes às operações dos sistemas. Ali onde se observaria o canal privilegiado
de irritações recíprocas entre os sistemas, Luhmann deixaria de observar,
por exemplo, tensões e assimetrias entre as classes sociais, transformações
de pessoas para corpos entre outras patologias que revelam as formas desi-
guais da socialização.

Vale lembrar também que a discussão sobre o metacódigo inclusão/ex-
clusão em Luhmann revela a necessidade de uma ampliação do seu escopo
teórico. O próprio sociólogo sustenta esta ampliação, sem recair nas “sim-
plificações” de um referencial crítico, por exemplo, “[a] exclusão segue
como uma sombra lógica, e é preciso um esforço especial para direcionar a
observação para além dos limites da inclusão, i.e., em direção à exclusão.
Por essa razão, modelos tradicionais (como o marxismo) são simplesmente
aplicados sobre os fenômenos que se tornam visíveis. Mas com isso, como
já fora dito, as condições básicas estruturais do problema são subavaliadas
e supõe-se mais ordem social do que de fato está dado” (2013, p. 41).

5 Veja em Fischer-Lescano, 2010, p. 164.
6 Veja Elmauer, 2015.
7 O sentido da Teoria Crítica desenvolvida nesse trabalho ultrapassa

uma concepção ampla inaugurada pela tradição marxista. Não devemos
compreendê-la tão somente a partir da herança marxista, mas considerar os
desdobramentos do projeto iniciado por Max Horkheimer na década de 1930
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no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt preocupado em produzir diag-
nósticos e prognósticos de época. Ademais, a Teoria Critica permanece
como forte corrente intelectual capaz de indicar os obstáculos e as dificul-
dades das sociedades através do materialismo interdisciplinar, ferramenta
metodológica que conduz o programa de pesquisa através da conjugação de
estudos de diversas disciplinas. 

8 Para verificar a crítica ao nome “Escola de Frankfurt” veja Honneth,
1999.

9Trata-se justamente de entender os campos de estudo específicos que
orientavam as pesquisas interdisciplinares no interior do Instituto de Pes-
quisa Social como, por exemplo, o papel desempenhado pela economia po-
lítica nas fases iniciais do instituto.

10 Tendo em vista a grande empreitada de Habermas, José Arthur Gian-
notti comenta: “provavelmente Habermas é o filósofo contemporâneo que
mais se tenha dedicado a traçar um diagnóstico completo de nosso tempo;
é como se estivesse pintando um vasto afresco onde tudo pode ser pensado”
(1991, p.7).

11 Habermas reformula o paradigma clássico da filosofia da linguagem
na medida em que afirma que a linguagem cumpre funções pragmáticas, ul-
trapassando as funções semânticas tradicionais. Neste caso, Habermas irá
analisar os atos locucionários de fala (constatativos) e os ilocucionários
(performativos) para estruturar a teoria da ação comunicativa.

12Axel Honneth indica o diagnóstico apresentado por Habermas: “a ra-
cionalização do mundo existencial possibilita tamanho agravamento da
complexidade dos sistemas que os imperativos sistêmicos desencadeados
superam a capacidade de apreensão do mundo existencial que é por eles ins-
trumentalizada“ (1999, p.543).

13 Talvez, neste ponto, Habermas se aproxima de Luhmann, pois ambos
observam os paradoxos da sociedade e como são desdobrados, ainda que
ambos divirjam em relação a um propósito de fundo.

14 Marcos Nobre esclarece a questão: “A metáfora utilizada para ca-
racterizar os obstáculos que têm de ser suplantados pelos influxos comuni-
cativos é a eclusa. Nessa metáfora, os influxos comunicativos têm de acu-
mular volume suficiente para se alcançarem o patamar mais alto rumo ao
centro de decisão” (2008, p. 25)
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15 Marcos Nobre indica: “(...) a relação entre sistema e mundo da vida
é uma via de mão dupla em que temos, de um lado, pretensões colonizadoras
do sistema em relação ao mundo da vida, e, de outro, tentativas emancipa-
tórias de influência e de direcionamento do sistema pelo mundo da vida.
Nesse sentido, o direito pode ser tomado de maneira unilateral e distorcido
para servir unicamente de instrumento de colonização do mundo da vida
pelo sistema como, ao contrário, o direito pode ser portador de impulsos de
reação à colonização e mesmo de movimentos ofensivos para orientar pro-
cessos sistêmicos em um sentido determinado” (2008, p. 27).

16 A partir das considerações de Axel Honneth, podemos indicar uma
divisão entre um circulo interno e outro externo para justificar a linha de
pesquisa homogênea dentro do Instituto de Pesquisa Social. Desta forma, o
modelo de Neumann e de alguns outros teóricos não se alinhava na conduta
de pesquisa conduzida por Horkheimer, Adorno e Pollock, por isso podemos
referir-se como sendo um modelo alternativo de Teoria Critica em relação
ao grupo predominante de pesquisa. 

17 No caso de Neumann, a partir do debate com Max Weber, está indi-
cado que o processo de indeterminação das normas materializadas abre es-
paço no ordenamento jurídico para novos problemas sociais, na medida em
que a virtual ameaça do fim da reprodução capitalista não se concretiza. 

18 Em seu texto de 1967, Luhmann admite uma separação entre a so-
ciologia do Iluminismo “ingênuo” e o seu modelo diante do problema da
complexidade e da sua redução. A questão, passa, então, por observar um
necessário esclarecimento da sociologia e por evitar duas premissas equi-
vocadas da Ilustração, a saber, “a participação igual de todos os homens
numa razão comum que eles possuem sem ulterior mediação institucional,
e o optimismo, certo do seu triunfo, em relação ao estabelecimento de si-
tuações justas” (2005, p. 21). Neste texto, o sociólogo também defende que
esta “nova” sociologia ilustrada é uma sociologia da sociologia, e “[u]ma
sociologia da sociologia não pode servir para facultar à investigação socio-
lógica verdades deduzíveis e fundamentadas através da garantia das condi-
ções de verdade. Tal seria apenas uma repetição da tentativa antiga de, pela
redução dos campos de investigação a uns quantos conceitos fundamentais
e axiomas simples, bloquear o problema da complexidade, em vez de o le-
vantar. Se, pelo contrário, a sociologia se conceber como ciência de orien-
tação funcional, uma aplicação desta ciência a si mesma só pode significar,
por seu turno, análises funcionais, isto é, análise da sociologia como de um
sistema particular que apreende e reduz a complexidade” (ibidem, p. 69).
Em acréscimo, a crítica a esta visão também foi explorada por Luhmann; o
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autor pontua que ciência e sociedade não podem ser desvinculadas, já que
a ciência não está em posição superior de observação externa à sociedade,
portanto, “isto modifica todas as ideias que poderiam ser associadas ao con-
ceito de ilustração sociológica, que admitem poder deduzir e operar com um
acesso privilegiado da realidade” (1996, p. 438, tradução livre).

19 A proposta teórica de Niklas Luhmann pretendia superar uma crise
da sociologia a partir da segunda metade do século XX, que oscilava entre
trabalhos empíricos e releitura de clássicos, considerados ultrapassados e
incompatíveis com a complexidade da sociedade. É neste sentido que esta
tese compreende a transformação operada pela Teoria dos Sistemas abertos
e fechados na história da sociologia.

20 Diz Luhmann, “[o] que a tradição 

nos fornece não são distinções constitutivas do direito, mas distinções
que se autoproduzem no exercício do direito, aplicadas na prática jurídica
com resultados limitados” (2016, p. 39).
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O PLURALISMO ORDENADO DE DELMAS-MARTY
COMO MEIO DE INTERAÇÃO ENTRE O DIREITO
INTERNO E O DIREITO INTERNACIONAL: UM DEBATE
A PARTIR DA EXTRADIÇÃO N. 1362/DF.

Vanessa de Oliveira Bernardi Bidinotto1

Tatiana A. F. R. Cardoso Squeff2

Resumo: As concepções clássicas de conflitos entre lei nacional e inter-
nacional apresentam, principalmente, duas teorias, quais sejam, o Dua-
lismo e o Monismo. Ocorre que esse sistema, bastante debatido, não tem
se mostrado suficiente para contornar os problemas da sociedade con-
temporânea, como os debates no âmbito do Supremo Tribunal Federal
(STF) em relação à aplicação de regras e interpretações jurisprudenciais
originárias do plano internacional no plano interno. Um exemplo recente
é a decisão proferida na Extradição n. 1362/DF em que se avultou a
inexistência, no direito interno, de prescrição para os crimes de lesa-hu-
manidade cometidos por Salvador Siciliano, o que impedira a sua extra-
dição à Argentina. Com isso, questiona-se a possibilidade de utilizar-se
de uma outra tese, especificamente o pluralismo ordenado de Mireille
Delmas-Marty, o qual forneceria um parâmetro aos Estados, admitindo
que o receptor da norma a complete em seu processo de transposição
para o ordenamento jurídico interno, preenchendo potenciais lacunas
existentes – processo esse denominado Margem Nacional de Aprecia-
ção.

Palavras-chave: Pluralismo Jurídico; Monismo; Dualismo; Delmas-Marty,
Extradição 1362/DF.

Abstract: The classic conceptions of conflicts between national and inter-
national law present, mainly, two theories, that is, Dualism and Monism.
What happens is that both theories, much debated, are deemed insuffi-
cient to overcome the problems of contemporary society, as it is seen in
the scope of the Brazilian Federal Supreme Court (‘STF’) law application
and jurisprudential interpretation of international law within the domestic
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legal system. A recent example is the decision rendered in ‘Extradition n.
1362/DF’, in which the lack of ‘prescription’ in domestic law for crimes
against humanity committed by Salvador Siciliano prevented his extradi-
tion to Argentina. This raises a question regarding the possibility of using
a different thesis, more specifically, the ‘orderly pluralism’ of Mireille Del-
mas-Marty, which would provide a parameter for states, allowing the re-
ceiver of the norm to fill its gaps through the transposition process to the in-
ternal legal order – a process known as the National Assessment Margin.

Keywords: Legal Pluralism; Monism; Dualism; Delmas-Marty, Extradition
1362/DF.

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho tem como objetivo debater, a partir da Extradição n.
1.362/DF proferida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a
relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno. Demonstrar-se-á a
necessidade de adoção de outros sistemas que consigam contornas os pro-
blemas da sociedade contemporânea, sugerindo-se a adoção do pluralismo
ordenado proposto por Delmas-Marty.

Primeiramente, serão estudadas as relações clássicas entre o Direito
Interno e o Direito Internacional, quais sejam as teorias do Dualismo e do
Monismo. Enquanto a primeira acredita que não há conflito entre as normas,
visto que cada uma regulamentaria uma questão diferente – uma seria res-
ponsável pela relação entre os indivíduos, enquanto a outra legislaria a re-
lação entre Estados -, a segunda teoria defende que ambas pertencem a um
sistema maior.

Após, far-se-á uma análise da decisão proferida pelo STF no pedido de
Extradição n.1.362/DF. Trata-se de um pedido de extradição de um nacional
argentino acusado pela prática de crimes contra a humanidade, o qual foi
negado pelo Tribunal sob a justificativa de que o Brasil não é signatário da
Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes
contra a Humanidade de 1968.

Diante disso, estudar-se-á a proposta de Delmas-Marty, a fim de veri-
ficar se esta poderia ser adotado como forma de solução dos conflitos entre
os ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais. O pluralismo orde-
nado exprime a ideia de um direito flexível, onde seria fornecido um parâ-
metro aos Estados, os quais poderiam completar as lacunas de acordo com
suas particularidades, tornando possível a adoção de uma mesma norma por
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países com culturas distintas. Importante destacar que a aproximação prevê
alguns limites que não podem ser ultrapassados, os quais são feitos através
da perspectiva dos Direitos Humanos.

AS RELAÇõES CLáSSICAS ENTRE O DIREITO INTERNO
E O DIREITO INTERNACIONAL: ENTRE O DUALISMO E
O MONISMO. 
As concepções clássicas de conflitos entre lei nacional e internacional apre-
sentam, principalmente, duas teorias, quais sejam, o Dualismo, concebido
por Carl Heinrich e o Monismo, proposto por Hans Kelsen. O Dualismo foi
concebido em 1899 por Triepel, que desenvolveu a matéria de maneira sis-
temática com sua tese de Veirenbarung ou “vontade comum, coletiva, ou
conjunta dos Estados, como fundamento do direito internacional” (MIRAN-
DA, 2009, p.168), e é defendida por pouquíssimos doutrinadores no Brasil,
como Amílcar de Castro e Nádia de Araújo.

Para o Dualismo o direito internacional e o direito nacional funcionam
em separado, estabelecendo uma divisão radical entre a ordem internacional
e a ordem interna, colocando-as em patamares equivalentes, mas incomu-
nicáveis (HUSEK, 2012, p.55; RIBEIRO, 2001, p.44), constituindo círculos
que não se interceptam (MAZZUOLI, 2001, p.119; DOLINGER, 2008,
p.88-89), ou seja, seguem seu caminho isoladamente, sendo independentes
e separados, como se fossem duas linhas paralelas que não mantêm qualquer
ligação e não se confundem uma com a outra (ITUASSÚ, 1986, p.12 e 17). 

Nesse cenário, enquanto o direito internacional teria o condão de re-
gulamentar as relações entre os Estados, o direito interno possui o dever de
regular a conduta do Estado com os indivíduos. Dito de outro modo, cada
um dos direitos – interno e internacional – regularia matérias diferentes, não
criando, em hipótese alguma, a possibilidade de conflitos (MAZZUOLI,
2001, p.119; SILVA, 2002, p.64-65; DOLINGER, 2008, p.88-89).

Em outras palavras, se por um lado um tratado internacional não po-
deria regular uma matéria de conteúdo interno antes de ser incorporado ao
ordenamento jurídico por um procedimento que prescreva o conteúdo desse
tratado em lei doméstica (MAZZUOLI, 2001, p.119; SILVA, 2002, p.64-
65; DOLINGER, 2008, p.88-89). Frisa-se que esse não seria qualquer pro-
cedimento de introdução, assemelhando-se àquele método ordinário de fro-
mação normativa doméstica, cujo projeto de lei (PL) seria oferecido nas
casas legilsativas estatais tal como qualquer outra regra interna, mesmo que
a sua origem – sua inspiração – tenha advindo do Direito Internacional. 

Assim, tem-se que uma norma interna não poderia abranger conteúdo
das relações internacionais. Por conseguinte, não existiria conflito entre as
normas, visto que cada uma prevaleceria na sua esfera de atuação (HUSEK,
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2012, p.55; MAZZUOLI, 2001, p.121). Afinal, quando prevista a regra in-
ternacional no plano interno, esse preceito já seria parte desse ordenamento,
não havendo qualquer cenário de choque normativo. 

A independência entre os dois ordenamentos é claramente exposta por
Sidney Guerra (2009, p.46-47) que tem como base três fatores: (i) as rela-
ções sociais, onde o homem é sujeito do direito interno e o Estado é sujeito
do direito internacional, (ii) as fontes do direito interno decorrem da vontade
do Estado, enquanto as fontes do direito internacional têm origem na von-
tade coletiva dos Estados, manifestados no costume e no tratado, e, (iii) o
Estado tem sua estrutura baseada na subordinação, isto é, as leis ordinários
são subordinadas à constituição, enquanto o direito internacional é baseado
na coordenação, desta forma, uma convenção internacional a fim de ser uti-
lizada tem que ser transformada em lei interna.

Já a teoria monista é predominante entre os doutrinadores brasileiros.
Para ela, todos os direitos têm origem de uma só fonte, e, portanto, o direito
interno e o direito internacional seriam dois ramos de um único sistema
(HUSEK, 2012, p.56; DOLINGER, 2008, p.88-89), ou seja, o direito inter-
nacional e o direito interno, juntos, formariam um único ordenamento. Esta
unicidade harmoniosa entre as normas de direito interno e de direito inter-
nacional devem ser compreendidas de duas diferentes maneiras. Ou a ordem
inferior tem sua criação na ordem superior, ou, então, as duas ordens coor-
denadas têm sua validade emanada de uma mesma terceira ordem, que tem
o condão de determinar não apenas as esferas, mas o fundamento de valida-
de; a criação das duas normas (KELSEN, 1998, p.530).

Nesse viés, no monismo os direitos emanam de uma mesma fonte,
sendo sua aceitação pelo direito interno imediata, completa e sem formali-
dades, independentemente de qualquer ato estatal para determinar essa in-
corporação (ITUASSÚ, 1986, p.13). Assim, com a existência de um único
sistema, haverá a “equiparação de sujeitos, fontes, objeto e estrutura das
duas ordens, que estabelecem uma comunicação e ao mesmo tempo se in-
terpretam” (RIBEIRO, 2001, p.55), mas ainda é necessário lembrar que,
para os seguidores do monismo, há subordinação entre as normas jurídicas,
sendo umas subordinadas às outras (RIBEIRO, 2001, p.55).

A doutrina costuma classificar o monismo de diversas formas diferen-
tes; destacando-se aqui a classificação mais utilizada que consiste na pos-
sibilidade do monismo ser radical ou moderado. Enquanto o monismo radi-
cal representa a desnecessidade de se adotar mecanismos jurídicos internos
para que o Estado se adeque às normativas internacionalmente postas, res-
tando obrigado a partir da assinatura ou da ratificação do documento, no
monismo moderado faz-se necessária a realização de atos internos para que
haja o correto aceite de um determinado tratado para que ele seja eficaz, tal
como seria o referendo perante o Congresso Nacional.
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Dito de outra forma, no monismo radical os ordenamentos jurídicos
têm a validade alimentada pelo Direito Internacional, prevalecendo sem-
pre a norma internacional em caso de conflito (HUSEK, 2012, p.61; RI-
BEIRO, 2001, p.67). Já o monismo moderado trabalha com a ideia de equi-
paração do direito interno ao internacional, muito embora deva-se levar
em consideração a ordem cronológica, hierarquica ou da especialidade das
normas para solucionar um eventual conflito normativo (RIBEIRO, 2001,
p.67; DOLINGER, 2008, p.88-89). Apesar disso, frisa-se a existência de
uma segunda classificação a qual diz respeito à prevalência das normas,
vez que o monismo pode ter primado no direito internacional. Noutros ter-
mos, no caso de conflito, ou prevaleceria a norma de direito internacional
ou a de direito interno – muito embora exemplos desta posição limitem-
se aos países socialistas como a União Soviétiva (SILVA, 2002, p.65;
KELSEN, 1998, p.530-531).

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) terminou por adotar o
monismo moderado para as questões referentes aos Direitos Humanos ao
proclamar a superioridade dos Tratados de Direitos Humanos em relação às
leis ordinárias a partir do julgamento do Depositário Infiel (BRASIL, 2008),
taxando-as de regras supralegais exceto quando a internalização do tratado
tenha se dado nos termos da Constituição Federal, modificada pela Emenda
Constitucional n. 45 de 2004 (BRASIL, 1988, Art. 5, §3), quando elas se-
riam consideradas equivalentes às Emendas Constitucionais. 

Entretanto, para os casos de Direito geral, o Brasil acabou seguindo o
dualismo – mesmo que moderado em razão do rito de internalização adotado
pelo Estado para a incomporação das prescrições internacionais ao Direito
Brasileiro ser menos rigoroso no que diz respeito à forma em que será ado-
tada a lei (por meio de referendo e posteiror promulgação e não por um PL
tradicional), decidindo pela prevalência do Direito pátrio quando essas re-
gras internacionais, ao terem o mesmo status hierárquico que o Direito na-
cional – de lei ordinária –, forem mais genéricas ou mais antigas. 

Ocorre que em um recente julgado, o STF decidira pela aplicação do
Direito pátrio, mesmo quando se tratava de uma situação envolvendo regras
fundamentais da sociedade internacional, as quais não versavam sobre ‘di-
reito geral’, mas sim de direitos humanos, contrariando essa clara divisão
até então existente e clamando por um novo fundamento para interpretar as
relações entre Direito Interno e Direito Internacional no Brasil e aplicar o
Direito tido como apropriado diante do caso concreto (inclusive, diferente-
mente do que pena o Minisitro Luis Roberto Barroso – cf. BRASIL, 2016,
p. 38). Trata-se da Extradição n. 1362/DF solicitada pela Argentina em 2016,
a qual se explicará no ponto a seguir. 
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A DECISÃO DO STF SOBRE A pRESCRITIBILIDADE DOS
CRIMES CONTRA A hUMANIDADE – O CASO DA
ExTRADIÇÃO N. 1362/DF.
A Extradição n. 1362/DF trata de um pedido de cooperação jurídica inter-
nacional em matéria penal feito pela Argentina para que o Brasil enviasse
àquele país Salvador Siciliano, um nacional argentino, acusado de participar
de uma organização paramilitar chamada de ‘Triple A’, a qual teria seques-
trado e assassinado dissidentes políticos de esquerda durante o regime mi-
litar argentino, mais especificamente, entre os anos de 1973 e 1975 (BRA-
SIL, 2016, p. 23 e 115). A Argentina fundamentou o seu pedido com base
no Tratado de Extradição que mantém com o Brasil – Decreto n. 62.979 de
1968 – requerendo que o mesmo fosse entregue às autoridades argentinas
para que essa pudesse julgá-lo (BRASIL, 2016, p. 23 e 114).

A discussão central deste pedido extradicional girou em torno da prescri-
ção dos delitos cometidos, haja vista a Argentina tê-los classificado enquanto
crimes contra a humanidade (BRASIL, 2016, p. 19), o que, aos seus olhos, os
tornariam imprescritíveis, afastando a incidência do artigo III do referido Tra-
tado bilateral, o qual, na alínea ‘c’, proíbe a extradição “quando a ação ou a
pena já estiver prescrita, segundo as leis do Estado requerente” (BRASIL,
2016, p. 26) – previsão essa que dialoga com a então vigente Lei de Migração
(Lei Federal n. 13.445/17), vez que continha a mesma prescrição no artigo 82,
inciso VI (BRASIL, 2017) – norma, anteriormente prescrita no artigo 77, IV
do Estatuto do Estrangeiro (Lei Federal n. 6.815/80, recentemente revogada). 

Ocorre que ambas as previsões legais supracitadas igualmente ditam a
necessidade de o crime não estar prescrito no Brasil, não bastando que a im-
prescritibilidade ocorresse apenas na Argentina senão igualmente no terri-
tório nacional. Para a maioria dos Ministros do STF (Teori Zavascki, Luiz
Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello), os cri-
mes imputados à Salvador Siciliano já estariam prescritos consoante a le-
gislação nacional, notadamente, o artigo 109, I do Código Penal (BRASIL,
1940; BRASIL, 2016, p. 26). 

Contra a extradição, argumentaram esses ministros que por mais que
os delitos cometidos estivessem previstos no Brasil, independentemente
destes serem classificados como crimes contra a humanidade pela Argentina
ou pelo Direito Internacional em razão de sentenças da Corte Interamericana
de Direitos Humanos, eles estariam prescritos nos termos da legislação
penal brasileira (BRASIL, 2016, p.76; 125-127). Afinal, por ser considerada
regra de direito material, entenderam esses seis ministros que, em detrimen-
to do Direito Internacional, apenas o direito brasileiro é que poderia deter-
minar a prescrição da pretensão estatal de punir determinado delito, con-
soante o ‘postulado da reserva constitucional de lei em sentido formal’ e a
‘lex praevia’ (BRASIL, 2016, p. 27-30; 53-54; 98-99). 
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Além disso, entenderam esses Ministros ser esse um caso de crime con-
sumado – possivelmente (haja vista a inexistência de condenação de Salva-
dor Siciliano na Argentina) – e não de crime continuado, tal como se sus-
tentaram em outros pedidos de cooperação em casos semelhantes cujas
ordens extradicionais foram concedidas após o juízo delibatório do STF exa-
tamente pela prescrição ter começado a contar quando da cessação da per-
manência da consumação do delito, nos termos do artigo 111 do Código
Penal (BRASIL, 1940; BRASIL, 2016, p. 50 e 104-106).

Ademais, entenderam que o Brasil, por não ter participado da ‘Conven-
ção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a
Humanidade’ de 1968, não haveria nenhuma normativa específica sobre a
imprescritibilidade, subscrita pelo Estado brasileiro, a qual pudesse vincular
o país à época dos fatos (BRASIL, 2016, p. 31; 52; 97-98). Outrossim, sus-
tentam que essa imprescritibilidade não teria opino iuris suficiente no plano
internacional para vincular o país de outra forma, afastando a hipótese de jus
cogens nesse ínterim em razão da inexistência de aceitação geral (BRASIL,
2016, p. 25 e 55), como requer a Convenção de Viena do Direito dos Tratados
de 1969 (BRASIL, 2009, art. 53; BRASIL, 2016, p. 123).

Nesse mesmo sentido, excluíram a aplicação das regras de imprescri-
tibilidade dos crimes internacionais (tal como é o Crime Contra a Humani-
dade) previstas no artigo 29 do Estatuto de Roma de 1998, que cria o Tribu-
nal Penal Internacional, posto que esse só entrou em vigor em 2002 para o
Estado brasileiro, não gerando efeitos retroativos (BRASIL, 2016, p. 25, 51
e 101), em alusão ao que prescreve o artigo 29 da Convenção de Viena do
Direito dos Tratados de 1969 (BRASIL, 2009; BRASIL, 2016, p. 56) – o
que, inclusive, seria o fundamento para não se falar em violação do artigo
27 desta mesma Convenção (BRASIL, 2016, p. 32). 

Apesar disso, a conclusão distanciar-se-ia do Direito Internacional
mesmo nessa situação, vez que, para esses Ministros, em especial para o
Min. Luiz Fux, o qual asseverou que “as normas da Constituição da Repú-
blica não podem ser afastadas por meio ou a título de adesão a tratados, con-
venções ou decisões de Cortes Internacionais que cuidam dos direitos hu-
manos” (BRASIL, 2016, p. 57) – frase essa que denota a necessidade de ir
além do mero monismo ou dualismo, posto que essas teses não se mostram
suficientes para fundamentar as situações que a pós-modernidade apresenta
à sociedade hodiernamente sem que hajam discricionariedades e solipsis-
mos, tal como se vislumbra nessa passagem, por afastar a própria jurispru-
dência do Supremo, que tanto tentou-se sustentar ao longo do Acórdão da
Extradição em apreço por esses mesmos Ministros (cf. BRASIL, 2016, p,
118-121).

O Min. Celso de Mello, em caminho semelhante, rememorou o “gra-
víssimo dever [constitucional] de sempre conferir prevalência aos direitos
SUMÁRIO



humanos”, porém, expressou que essa prevalência restaria assegurada quan-
do do indeferimento do pleito extradicional, haja vista “a possibilidade de
ocorrer a privação, em juízo penal [argentino], do due process of law, nos
múltiplos contornos em que se desenvolve esse princípio”, não realizando
qualquer debate acerca do Artigo 4, inciso II, da Constituição em relação da
natureza do crime cometido por Salvador Siciliano e das obrigações gerais
existentes no plano internacional para todas as nações, no mínimo desde
Nuremberg, de evitar-se que os crimes lesa-humanidade restem impunes,
haja vista a contínua criação de tribunais internacionais desde então para
punir os responsáveis tal como rememorado pelo próprio preâmbulo do Tri-
bunal Penal Internacional (BRASIL, 2016, p, 102; BRASIL, 1988; BRA-
SIL, 2002, preâmbulo – 4ª linha).

Divergiram desse posicionamento cinco ministros, quais sejam, Edson
Fachin Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Cármen
Lúcia, para os quais a prescrição de 20 anos prevista na legislação penal bra-
sileira não seria aplicável ao caso, haja vista a natureza cogente do crime con-
tra a humanidade cometido pelo cidadão argentino durante o regime de Juan
Domingo Perón (BRASIL, 2016, p. 126). Esse posicionamento foi claramente
assinalado no voto do Min. Edson Fachin, relator do caso, e veementemente
corroborado pelo Min. Luis Roberto Barroso ao longo do julgamento. 

A ideia central desse contra-argumento é no sentido de confirmar a
proibição dos crimes de lesa-humanidade enquanto uma regra de jus cogens,
a qual não só é imperativa, mas igualmente inderrogável, haja vista ser ela
uma ‘norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Esta-
dos como um todo’ (BRASIL, 1969, art. 53; BRASIL, 2016, p. 17 e 123).
Logo, haja vista a natureza declaratória dessa regra, cujo aceite estatal não
se faz necessário justamente por não se tratar de tratado ou costume (BRA-
SIL, 2016, p. 6; 9 e 38), “não seria possível aplicar a lei brasileira relacio-
nada à prescrição pelo fato de o Direito Internacional dos Direitos Humanos
[...] considera[r] imprescritível essa questão” (BRASIL, 2016, p. 5). 

Noutros termos, a ideia defendida pela minoria do Supremo era de que
mesmo não estando materializada em um tratado vinculante ao Brasil, a im-
prescritibilidade dos crimes contra a humanidade já existiria no ordenamen-
to jurídico internacional desde, no mínimo, o final da Segunda Guerra Mun-
dial (BRASIL, 2016, p. 65-66 e 69-70), de modo que ela paralisa a eficácia
de regras de direito interno (e de direito internacional!) que com ela colidam
(BRASIL, 2016, p. 10 e 38-39), exatamente pela sua natureza cogente e im-
perativa, a qual não admite exceções ou objeções (BRASIL, 1969, art. 64;
SQUEFF, 2016). Assim sendo, “eventual regra de prescrição em território
brasileiro não poderia submeter a Argentina à uma regra brasileira, em fun-
ção precisamente da regra de Direito Internacional” (BRASIL, 2016, p. 13),
de modo que a extradição deveria ter sido deferida.
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Ao não realizar-se, por conseguinte, a extradição, tecendo que não ha-
veria a dupla punibilidade exigida pelo Estatuto do Estrangeiro – vigente à
época da decisão -, o STF adota um posicionamento dúbio, especialmente
ao reconhecer que os crimes lesa-humanidade afetam direitos humanos, mas
que, nesse ínterim, não se utilizará as previsões de direito internacional, por
força de legislação ordinária – o que não se alinha aos precedentes (e con-
sequentemente às linhas dualistas e monistas outrora assumidas pelo Brasil
através da jurisprudência nos últimos 50 anos para casos específicos de tra-
tados em geral ou regras atinentes à direitos humanos, respectivamente) que
tanto se quis resguardar durante o julgamento do caso, como se verifica ao
longo do Acórdão.

O pLURALISMO ORDENADO DE DELMAS-MARTy
COMO FORMA DE SOLUCIONAR O CONFLITO ENTRE
DIREITO INTERNO E DIREITO INTERNACIONAL.
Assim sendo, diante da Extradição 1362/DF, e, diante da necessidade de res-
peitar normas cogentes de Direito Internacional, torna-se fundamental (re)
pensar as teorias que solucionam o conflito normativo entre direito interna-
cional e direito interno, onde surge um espaço em potencial para a aplicação
da teoria do pluralismo ordenado proposta por Mireille Delmas-Marty. A
proposta da autora consiste em adotar a teoria da harmonização por aproxi-
mação, a qual objetiva uma hierarquia de normas facilitada pela existência
de uma Margem Nacional de Apreciação (MNA) explícita ou implícita, a
qual possibilitaria ordenar a pluralidade de ordenamentos jurídicos e esta-
belecer os limites que devem ser respeitados.

O pluralismo apresenta uma ideia de compatibilidade, admitindo que
o receptor da norma possa completá-la em seu processo de transposição para
o ordenamento jurídico interno. Essas lacunas existentes são chamadas de
Margem Nacional de Apreciação (MNA) (MARINHO, 2010).

Esse pluralismo ordenado traz a possibilidade de “universalização dos
bens comuns, sem rejeitar a noção de margem nacional de apreciação”
(SALDANHA, MELLO, 2014, p.201), possibilitando, desse modo, o culti-
vo de valores comuns universais, mas mantendo os costumes particulares
de determinadas sociedades. Não está se falando de um direito imposto por
uma hierarquia maior, mas sim de um direito que deve ser acessível de todos
(SALDANHA, MELLO, 2014, p.199).

A complexidade das interações que comandam a harmonização e a im-
portância do conceito de margem nacional traduz, simultaneamente, a re-
cusa à ideia de unificação e a aspiração de criação de um Direito comum
(DELMAS-MARTY, 2006, p.72-73). Nesse contexto, a doutrina da MNA
é a chave que diferencia a unificação, a qual impõe regras precisas com a
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finalidade de atingir uma identidade, da harmonização que se contenta ape-
nas com uma aproximação em torno de princípios comuns visando apenas
alcançar uma compatibilidade (DELMAS-MARTY, 2004, p.17). 

Ao contrário do que afirma a doutrina, a MNA já existia no Direito,
antes mesmo de sua aplicação pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos
(TEDH):

A MNA não é peculiar da jurisprudência das cortes internacionais de direi-
tos humanos. Ela deriva das práticas do direito administrativo europeu: na
França é conhecida como marge d’appréciation, na Itália como marge de
discrizionalità e na Alemanha Ermessensspielraum. Em todos esses países
ocorre a reserva de apreciação ao administrador e ao legislador, considerada
um caminho de respeito à autonomia entre os poderes, um espaço de mano-
bra para as autoridades públicas. Trata-se de respeito e prestígio à doutrina
interna corporis, justizloseHoheitsakte, actes de haute administration em
ordem de tornar imunes ao sistema de justiça determinados tipos de decisões
(SALDANHA, MELLO, 2014, p.202).

Em outras palavras, muito antes da MNA ser utilizada pelo TEDH, esta
já era aplicada de maneira administrativa, tendo previsão em ordenamentos
jurídicos de alguns países europeus. Frisa-se que, assim como a margem de
apreciação era e é utilizada no âmbito interno, seria passível sua utilização
pelo Direito Internacional, o qual criaria uma norma geral, onde existiriam
lacunas que deveriam ser preenchidas pelos Estados, os quais deveriam sem-
pre observar os limites impostos pelo ordenamento internacional.

Nesse cenário, a doutrina da margem nacional pode ser vista como um
instrumento de compatibilidade entre os diferentes sistemas jurídicos, re-
sultando na ideia de um começo para atingir um pluralismo, garantindo aos
Estados a possibilidade de escolher como irá aplicar os princípios comuns.
Entretanto, os países devem sempre respeitar uma condição, qual seja, a de
que essas novas regras jurídicas devem ser estabelecidas próximas aos prin-
cípios tidos como referência (DELMAS-MARTY; IZORCHE, 2000).

Nesse contexto, o Direito mundial pluralista de Mireille Delmas-Marty
tem como objetivo principal ser “[...] acessível a todos e comum aos diversos
Estados, sem que haja abandono de identidades” (SALDANHA, MELLO,
2014, p.161). A ideia da jurista sustenta-se, principalmente, na aproximação
dos sistemas jurídicos através dos “[...] direitos humanos em sua perspectiva
básica: o mínimo ético universal a todas as culturas e o irredutível humano”
(SALDANHA, MELLO, 2014, p.161).

Na busca de um direito comum, que possua o objetivo de ser, ao mesmo
tempo, universalista e pluralista, é preciso aprender a pensar o múltiplo. Para
isso, é necessário que os juízes sejam “desafiados a lançar mão de argumentos
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não mais fundados apenas no direito interno, mas advindos de marcos nor-
mativos regionais e internacionais e de jurisprudência” (SALDANHA,
MELLO, 2014, p.161).

A existência de uma MNA não deve ser entendida apenas como um Di-
reito diferente a cada Estado, pelo contrário, deve ser vista como um limite
que não deve ser ultrapassado – um seuil de compatibilité – posto e contro-
lado (como na Europa) por um juiz supranacional, onde a flexibilidade per-
mite a evolução do Direito. Enquanto uma hierarquia estrita impõe uma ob-
rigação de conformidade e exige uma identidade, como a unificação, a noção
de margem é compatível com uma hierarquia descontraída, a qual acompa-
nha o processo de harmonização (DELMAS-MARTY, 2004, p.19).

A palavra margem sugere a ideia de uma possibilidade de dar um passo
para o lado, de se espalhar qualquer coisa, de beneficiar certa latitude. Ou,
em outras palavras, trata-se de mensurar, para então, poder chegar a alguma
conclusão, e, por conseguinte, objetiva alcançar apenas uma compatibilida-
de, e não a uniformização (DELMAS-MARTY, 2004, p.19; DELMAS-
MARTY; IZORCHE, 2000). 

Nesse viés, a margem organiza as diferenças através de um seuil de
compatibilité, com a criação de princípios, os quais tornam a harmonia algo
possível, porque, apesar dela introduzir uma indeterminação, ela consegue
garantir a possibilidade de encontrar uma medida comum das diferenças.
Dito de outro modo, ela encontra uma norma comum, a qual é o resultado
das oscilações entre a resistência da lei nacional e progresso feito pelos pro-
cessos de integração (DELMAS-MARTY, 2005b, p.52).

Assim, ter-se-á uma margem estreita, no momento em que for exigido
um alto grau de compatibilidade, uma margem larga, quando se contenta
apenas com uma proximidade mais fraca, e, uma margem variável se for ad-
mitido um caráter evolutivo do conjunto (DELMAS-MARTY, 2003, p.117).
Assim, a doutrina da MNA esforça-se para conjugar o “[...] universalismo
dos Direitos Humanos com o relativismo das tradições nacionais [...]”
(DELMAS-MARTY, 2005, p.xiii), porquanto, mesmo numa região homo-
gênea, como a Europa, a jurisprudência não consegue aplicar os textos de
maneira idêntica. 

Em suma, a MNA pode ser definida como uma lacuna, ou, até mesmo,
uma norma imprecisa que se encontra presente na legislação internacional e
que deverá ser preenchida pelo seu destinatário final; os pelos juízes ou pelas
próprias legislações nacionais. Entretanto, sempre devem ser observados os
limites – os quais, no caso da autora encontram-se na observância dos Direitos
Humanos, o que indica não ser totalmente a tese aplicada pelo TEDH, haja
vista a sua tendência em não aplicar essa importante restrição (SQUEFF, 2016). 

Sob essa reserva, a imprecisão se desdobra em duas que, conjuntamente
impõem a aplicação de um Direito comum, mas não uniforme: (a) a imprecisão
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conceitual que consiste na margem de interpretação concedida ao juiz receptor
da norma, e (b) a imprecisão operacional, que consiste numa margem de apre-
ciação do Estado (DELMAS-MARTY, 2005, p.xiii). Trata-se de um Direito
comum porquanto os princípios basilares jurídicos são os mesmos; porém,
ele não será uniforme eis que não se trata da criação de um Direito igual a ser
aplicado por todos os Estados, sendo, na verdade, uma aproximação – uma
convergência mínima – entre os diferentes sistemas jurídicos existentes. 

A resistência dos países em modificar o seu Direito interno e o avanço
no processo de harmonização tornam-se condições para a aplicação da
MNA, é que se torna uma das principais chaves para o pluralismo ordenado,
porquanto tanto a diversidade quanto os traços culturais e religiosos de cada
país serão respeitados. Nesse cenário, a MNA funciona como uma dinâmica
centrífuga abrangendo a obrigação dos países assumida no plano interna-
cional e a soberania, sendo criada através de princípios e normas comuns
(SALDANHA; MELLO, 2014, p.381).

CONSIDERAÇõES FINAIS
O presente estudo tinha como objetivo debater, a partir de um caso concreto, as
teorias que dispõem sobre a relação entre o Direito Internacional e o Direito In-
terno, expondo a necessidade de buscar outra teoria para fundamentar as inter-
conexões entre esses conjuntos normativos, para além do tradicional dualismo
e monismo. Para tanto, escolheu-se tratar da recente Extradição n. 1368/DF, a
qual aborda um embate entre as previsões de direito internacional e de direito
brasileiro no que tange a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade
que não foi solucionado nos termos outrora demarcados pelo Supremo.

Afinal, no caso de o Supremo seguir a sua linha argumentativa até então
sedimentada na sua jurisprudência, ele deveria ter acatado a tese do relator,
Min. Edson Fachin, no sentido de considerar a imprescritibilidade do delito
de lesa-humanidade, haja vista ser essa uma regra cogente de direito inter-
nacional, a qual notoriamente versa sobre direitos humanos, logo, restando
acima das leis ordinárias – o que afastaria a regra prescricional contida na
lei penal pátria, bem como o próprio Tratado de Extradição firmado entre
Brasil e Argentina (em especial por força do artigo III que exige a dupla pu-
nibilidade) por este não ser apenas inferior hierarquicamente quando da sua
internalização em relação às regras de direito internacional de direitos hu-
manos, como também pelo critério da hierarquia, haja vista as regras cogen-
tes estarem acima das demais fontes de Direito Internacional. Posição essa
que seguiria o posicionamento monista aplicável às regras de direitos hu-
manos no plano do STF, muito embora, talvez, introduzisse o monismo ra-
dical no que tange o jus cogens (o que, sim, configuraria uma grande inova-
ção, para debater com o Min. Edson Fachin – Cf. BRASIL, 2016, p. 34).
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Entretanto, ao decidirem pela não concessão do pedido extradicional re-
quisitado pela Argentina, o STF não encontra um respaldo que possa funda-
mentar a sua decisão, não sendo, por consequência, plausível utilizar das teses
do dualismo e do monismo sem que isso significasse um retrocesso ou um
avanço no que tange o já consolidado posicionamento das regras de direito
internacional no ordenamento jurídico interno. Por isso, esse texto buscou
apresentar uma possível solução para essa situação, apresentando um novo
modelo de interação entre direito interno e direito internacional, qual seja, o
pluralismo ordenado de Delmas-Marty, que tenderia a resolver o impasse
apresentado acerca da (im)prescritibilidade do crime de lesa-humanidade.

Isso porque, ao invés de buscar uma unificação das regras em nível
mundial, o que é deveras impossível haja vista a forte alegação/manutenção
da soberania dos Estados em determinadas áreas, ela possibilita aos Estados
a destacarem a existência de traços comuns, os quais serão norteadores da
sua conduta, em que pese possibilitar-lhes resistir/diferir em certas temáti-
cas, o que tenderia à manutenção da ordem internacional. Apesar disso, essa
margem nacional de apreciação conferida não significaria uma carta branca
aos países, de modo que estes encontram algumas limitações, principalmen-
te na área de direitos humanos, tal como no caso em tela. 

Quer isso dizer que o pluralismo ordenado permitiria solucionar o pro-
blema existente nesse caso, pois permitiria ao Brasil sustentar a imprescri-
tibilidade diante dos mesmos argumentos da maioria dos Ministros, os quais
votaram contra a extradição. Afinal, a MNA encontra limites nos direitos
humanos, não permitindo posições discricionárias dos países quando envol-
vendo essa temática. Desta maneira, as posições do Min. Edson Fachin
(BRASIL, 2016, p. 34) e do Min. Luis Roberto Barroso (BRASIL, 2016, p.
38 e 81) ganhariam um arcabouço teórico que sustentaria permissão da ex-
tradição de Salvador Siciliano, sem que se procedesse com a introdução,
quiçá, de um monismo radical no ordenamento pátrio. 
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Resumo: Pretendo demonstrar a viabilidade e a necessidade da adoção
de métodos alternativos de formação jurídica para a superação do diag-
nóstico de obstáculos estruturais ao acesso à justiça no Brasil. O cenário
do acesso à justiça no Brasil hoje indica que vivemos e reproduzimos uma
dinâmica social que subverte o discurso institucional de um Estado Demo-
crático de Direito. O simbolismo abstrato da “Constituição cidadã” des-
nuda um panorama de “curto-circuito histórico”, ou seja, no Brasil o vasto
rol de direitos e garantias constitucionais fundamentais não foram – nem
são – socialmente reconhecidos para expressiva parcela que encarna as
categorias da “subcidadania” e de uma “ralé estrutural”. Sustento a hipó-
tese de que a naturalização da desigualdade reproduzida pela estrutura
jurídico-judiciária, ao “distribuir a justiça” de modo a ferir sistematicamen-
te direitos fundamentais, decorre em significativa medida da formação
jurídica hegemônica no Brasil. Ofereço assim um contraponto centrado
no conceito de interculturalidade, visando à afirmação de perspectivas
alternativas para uma formação jurídica engajada na democratização
do acesso à justiça. Neste sentido, defendo a necessidade de efetiva
concretização da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a ex-
tensão materializada em projetos de assessoria jurídica universitária po-
pular comprometidos com a educação em e para os direitos humanos.
Assim é possível projetar uma formação jurídica apta para a promoção
da democratização do acesso à justiça no Brasil.

Palavras-chave: Acesso à justiça; Assessoria jurídica universitária popu-
lar; Direito insurgente; Interculturalidade.

Resumen: Pretendo demostrar la viabilidad y la necesidad de la adopción

SUMÁRIO



de métodos alternativos de formación jurídica para la superación del
diagnóstico de obstáculos estructurales al acceso a la justicia en Brasil.
El escenario del acceso a la justicia en Brasil hoy indica que vivimos y re-
producimos una dinámica social que subvierte el discurso institucional de
un Estado Democrático de Derecho. El simbolismo abstracto de la “Cons-
titución ciudadana” desnuda un panorama de “cortocircuito histórico”, o
sea, en Brasil el vasto rol de derechos y garantías constitucionales funda-
mentales no fueron - ni son - socialmente reconocidos para expresiva parte
que encarna las categorías de la “ subcocidad “y de una” ralle estructural
“. Sostengo la hipótesis de que la naturalización de la desigualdad re-
producida por la estructura jurídico-judicial, al “distribuir la justicia” de
modo a herir sistemáticamente derechos fundamentales, deriva en signi-
ficativa medida de la formación jurídica hegemónica en Brasil. Ofrezco
así un contrapunto centrado en el concepto de interculturalidad, buscando
la afirmación de perspectivas alternativas para una formación jurídica
comprometida en la democratización del acceso a la justicia. En este sen-
tido, defiendo la necesidad de efectiva concreción de la indisociabilidad
entre la enseñanza, la investigación y la extensión materializada en pro-
yectos de asesoría jurídica universitaria popular comprometidos con la
educación en y para los derechos humanos. Así es posible proyectar una
formación jurídica apta para la promoción de la democratización del ac-
ceso a la justicia en Brasil.

Palabras clave: Acceso a la justicia; Asesoramiento jurídico universitario
popular; Derecho insurgente; Interculturalidad.

INTRODUÇÃO
Afirmo, neste trabalho, que há uma retroalimentação ou uma relação co-
constitutiva entre o conceito de interculturalidade, uma formação jurídica
crítica fortemente pautada na indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e
a extensão e a viabilização da democratização do acesso à justiça no Brasil.

O conceito de interculturalidade emerge como referencial teórico-me-
todológico destas reflexões. Portanto, na próxima seção farei uma contex-
tualização do conceito, considerando como meu recorte analítico a dinâmica
jurídica da sociedade brasileira contemporânea e os obstáculos estruturais
ao acesso à justiça no Brasil.

A interculturalidade, enquanto “um projeto que por necessidade con-
voca a todos os preocupados com os padrões de poder que mantém e seguem
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reproduzindo (...) a subalternização de seres, saberes e formas de viver”
(WALSH, 2009), demanda a desocultação/visibilização das práticas colo-
niais que ainda permeiam a sociedade brasileira atual. Para tanto vou pro-
blematizar a dinâmica jurídico-judiciária no Brasil atual, partindo do diag-
nóstico de que há um “curto-circuito histórico” (SANTOS, 2007) sob o
discurso institucional do Estado Democrático de Direito brasileiro. Minha
hipótese é a de que esse curto-circuito implica um desencontro entre o or-
denamento jurídico-constitucional com seus princípios e garantias funda-
mentais e a realidade dramaticamente vivida por uma significativa parcela
da sociedade brasileira que, sabedora dos seus direitos formalmente vigen-
tes, assiste impotente e atônita ao funcionamento autorreferente e estéril –
pelo menos para o histórico contingente de marginalizados e excluídos da
cidadania no Brasil – de uma estrutura jurídico-judiciária que reproduz uma
dinâmica jurídico-colonial, alimentando e promovendo hierarquizações e
subalternizações identitárias. 

Um desdobramento dessa hipótese é a relação entre a tradicional (de)for-
mação jurídica ainda hegemônica no Brasil e a permanência de um quadro de
naturalização da desigualdade social. Sustento que essa relação é materiali-
zada na dinâmica jurídico-judiciária que, orientada para o cumprimento de
metas a partir de uma concepção formalista de norma jurídica e de interpre-
tação do direito, atualiza pela imposição um direito que não pacifica conflitos,
que causa estranhamento e desorientação ao “cidadão comum”, logo um di-
reito que não foi feito pelo povo brasileiro e que não é aplicado para o povo
brasileiro, na imensa complexidade característica desse povo. 

A formação jurídica institucionalizada no Brasil, desde sua emergência
– e talvez haja alguma coerência nisso – já impulsionava a reprodução de
um padrão de dinâmica jurídico-colonial. O bacharel e sua pretensão aris-
tocrática delimitam um campo de juridicidade que, em termos de garantias,
só alcança uma restrita parcela – a elite – da sociedade. Por outro lado esse
mesmo direito tem a função de criminalizar e corrigir, curiosamente, aqueles
que não são abrangidos pelas garantias jurídicas. 

O direito, desde o Brasil formalmente colônia, possibilitou a discrimi-
nação entre sujeitos de direito e sujeitados pelo direito. Tem-se, sobre o su-
porte de uma arquitetura teórico-metodológica doadora de credibilidade ra-
cional, uma práxis jurídica colonizadora, ou seja, hierarquizadora e
subalternizadora. 

Mas a grande perplexidade é com relação à atual dinâmica jurídico-ju-
diciária no Brasil, portanto com a formação jurídica no Brasil hoje. Vou mos-
trar que a formação jurídica hegemônica, rigorosamente pautada no ensino,
alimenta o autoritarismo e a permanência da colonialidade de uma forma per-
versa, posto que os alunos e egressos, reféns de uma formação tecnicista, não
conseguem se situar histórica e antropologicamente como agentes jurídicos
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no Brasil do século XXI. Assim esses agentes agenciam conflitos e discrimi-
nações, antes de se postarem como agenciadores da cidadania via garantia
dos direitos. Quer dizer que a (de)formação jurídica hegemônica, refletida
na operacionalidade do direito no Brasil atual, reproduz a marginalização e
a exclusão social ao disseminar um modelo de tecnologia jurídica (FERRAZ
JR., 2001) centrado na consecução exitosa de seus próprios fins – por sinal
fins que refletem rigorosamente a “razão de Estado” (FOUCAULT, 2008).
A tradicional dinâmica jurídica formalista é a materialização de um poder-
saber colonizador, como demonstrarei no evoluir do trabalho.

Como alternativa intercultural e insurgente a esse cenário, sustento que
há uma premente necessidade de se concretizar a indissociabilidade entre o
ensino, a pesquisa e a extensão no âmbito da formação jurídica. Mais uma
vez o descompasso entre o discurso político-jurídico oficial – consideran-
do-se os fundamentos da República do Brasil, o Programa Nacional de Di-
reitos Humanos 3, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e
as diretrizes e normas do Ministério da Educação – e a realidade da formação
jurídica indica a necessidade de uma abertura para a viabilização de um
amplo e estrutural programa de educação intercultural em e para os direitos,
de modo a possibilitar o empoderamento emancipatório e descolonizador
da comunidade acadêmica e da sociedade. Recentes modelos insurgentes
de assessoria jurídica universitária popular, pautados em metodologias des-
colonizadoras e emancipatórias, despontam como referências para uma di-
nâmica jurídica intercultural, considerando o atual contexto dos centros ur-
banos no Brasil contemporâneo. Assim talvez seja possível encontrar
modelos outros de dinâmica jurídica e de sociedade, aptos para a promoção
da democratização do acesso à justiça e à cidadania.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. INTERCULTURALIDADE
Walsh (2009) indica que a interculturalidade é um processo e um projeto so-
cial, político, ético e epistêmico, um princípio ideológico e político que con-
vida a criar posturas e condições, relações e estruturas novas e distintas. O
projeto intercultural, enquanto movimento intelectual, social e político
emergente na América Latina em princípios do século XXI, reivindica a
transformação social e política, a transformação das estruturas do pensar,
atuar, sonhar, ser, estar, amar e viver (WALSH, 2009). Percebe-se aí um forte
elemento crítico subjacente a tal projeto, considerando-se como a base da
teoria crítica a relação interventiva, transformadora da realidade.

Colaço e Damázio (2012) indicam que a interculturalidade, como é en-
tendida pelos grupos historicamente subalternizados, diz respeito a complexas
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relações, negociações e intercâmbios culturais que emergem de espaços de
fronteira. Segundo as autoras, trata-se de uma interação entre pessoas e racio-
nalidades diferentes, que admite e que parte das assimetrias sociais, econô-
micas, políticas e de poder (COLAÇO; DAMÁZIO, 2012). A interculturali-
dade, neste contexto, emerge como um complexo de “processos dinâmicos e
de múltiplas direções, repletos de criação e de tensão e sempre em construção;
vai mais além da diversidade, do reconhecimento e da inclusão” (COLAÇO;
DAMÁZIO, 2012, p. 154).

As autoras, citando Verdum (2009), indicam que nenhum dos governos
que se sucederam à Constituição brasileira de 1988 buscou mudanças sig-
nificativas nas práticas e estruturas político-administrativas do aparato de
Estado, obstaculizando a viabilização de um Estado plurinacional no Brasil
(COLAÇO; DAMÁZIO, 2012, p. 161). Evidencia-se que o Estado brasileiro
e suas políticas pretensamente públicas suprimem a complexidade da pró-
pria sociedade ao reproduzir uma razão de Estado colonizadora. O direito é
a mais expressiva ferramenta para tal quando, antes de se referir aos direitos
subjetivos, fundamentais e humanos, refere-se aos programas e projetos do
próprio Estado – programas e projetos geralmente não construídos dialogi-
camente com os grupos identitários componentes da sociedade brasileira. 

Colaço e Damázio (2012) consideram que pensar a plurinacionalidade
a partir da interculturalidade implica problematizar o Estado e a sociedade
em um contexto mais abrangente, assumindo-se iniciativas que passam da
resistência à insurgência, ou seja, da posição defensiva a processos propo-
sitivos e (re)construtivos. Isso porque seria impossível questionar as rela-
ções de poder sem passar pelas relações de conhecimento que impactam na
dinâmica social estabelecendo a diferença colonial. Nietzsche (1992; 1998)
talvez tenha sido um dos primeiros a trazer elementos de uma filosofia in-
tercultural ao realizar uma genealogia da moral e da racionalidade do co-
nhecimento modernos. Segundo o autor, a moralidade e o padrão de conhe-
cimento científico hegemônico indicam um poder-saber, ou seja, uma
relação de força ou uma relação bem sucedida de poder político por trás da
emergência de um conhecimento pretensamente verdadeiro.

A colonialidade se faz presente na retórica moderna dos discursos de
justiça, direitos humanos, democracia, desenvolvimento e multiculturalis-
mo. Trata-se de um “controle epistêmico” (COLAÇO; DAMÁZIO, 2012,
p, 187) que forja verdades e subjetividades, um poder-saber (FOUCAULT,
2002) que objetiva subjetividades a partir de um padrão de racionalidade
que, em grande medida, se materializa nos ordenamentos jurídicos mono-
polizados pelos Estados soberanos e até mesmo no Direito Internacional dos
Direitos Humanos. Neste cenário tanto os ordenamentos jurídicos internos,
os ordenamentos regionais e até aquele pretensamente global não são mais
que artifícios colonizadores que impõem um certo padrão de estabilidade e
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de regularidade social, alcançando apenas subjetividades pretensamente
tidas como aptas para a promoção da ordem e da razão de Estado.

Percebe-se em tal panorama que os direitos (subjetivos, fundamentais
e humanos) são extremamente fragilizados, ou melhor, são completamente
determinados pelo direito (ordenamento jurídico estatal). Por tal perspectiva
o “direito oficial”, antes de garantir a complexificação e a performatividade
do discurso dos direitos por meio da especificação/concretização dos sujei-
tos de direitos, garante a contenção e a neutralização das subjetividades in-
dividuais e coletivas com a reprodução de uma dinâmica jurídica identifi-
cada a uma tecnologia eficiente (FERRAZ JR., 2001).

A perspectiva decolonial subjacente ao projeto intercultural não des-
carta completamente as categorias e práticas discursivamente impostas
como ocidentais. Contudo, tais saberes devem ser ressignificados a partir
da referência a outros saberes historicamente subalternizados. Daí a emer-
gência de “epistemologias de fronteira” (MIGNOLO, 2003). Assim “pos-
tulados disseminados a partir da lógica colonial podem assumir um sentido
decolonial conforme o contexto em que estão inseridos.” (COLAÇO; DA-
MÁZIO, 2012, p. 191). 

O pensamento decolonial possibilita uma profunda transformação do di-
reito e do jurídico, posto que assume o direito como muito mais do que aquilo
que está nas normas, sendo construído a partir das mais variadas e básicas for-
mas de conhecimento: “perspectivas que surgem nas fronteiras, nas margens”
(COLAÇO; DAMÁZIO, 2012, p. 197-198), que retratam a emergência de sa-
beres locais até então tidos como “lugares de não pensamento”, mas que atual-
mente se insurgem contra o histórico processo de colonialidade. 

É neste contexto que Walsh (2009) denuncia: “Tanto o sistema de leis
como o da educação tem servido como mecanismos de regulação, legiti-
mando esquemas de subordinação dentro da moderna ordem colonial”
(WALSH, 2009, p. 167). Evidencia-se, portanto, a necessidade de se buscar
alternativas ao direito e à educação tradicionais. Daí a oportunidade e,
mesmo, a necessidade de se conceber e de se implementar uma formação
jurídica intercultural no Brasil contemporâneo.

Assiste-se, no Brasil de hoje, a reprodução de uma dinâmica jurídica
reveladora de um desequilíbrio extremo entre os princípios da regulação so-
cial e da emancipação social, no sentido de que a regulação social tem neu-
tralizado articulações emancipatórias emergentes na base da sociedade
(SANTOS, 2002; 2006). Quando consideramos algumas tendências que la-
mentavelmente se fazem hegemônicas na dinâmica jurídico-judiciária bra-
sileira, como é o caso da completa inversão do ônus da prova no âmbito dos
processos penais, da notória hostilidade do judiciário brasileiro em relação
às demandas de direitos coletivos protagonizadas por grupos identitários
vulneráveis e da absurda cultura solipsista/decisionista ainda marcante na
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jurisprudência brasileira, temos elementos empíricos que apontam o prota-
gonismo das instituições jurídico-judiciárias na afirmação de um poder-
saber regulador/normalizador/colonial.

2.2. DOGMáTICA JURÍDICA, TECNOLOGIA E COLONIALIDADE
O diagnóstico de uma sociedade de normalização, que confirma a hipótese
de que o discurso político-jurídico se concretiza por uma dinâmica jurídica
monopolizada pelo Estado que reproduz uma estrutura colonial de subalter-
nização de saberes, poderes e identidades, aponta para a função normaliza-
dora e colonial da tradicional ciência do direito ocidental e, consequente-
mente, para a reprodução desta função pela dinâmica jurídico-judiciária. 

Vou escolher, a título de amostra, o conceito – axial para a ciência do
direito moderna – de dogmática jurídica: a partir da imposição de padrões
de produção, de interpretação e de aplicação do direito, o paradigma da dog-
mática jurídica tem mantido o discurso jurídico como uma técnica, ou me-
lhor, uma tecnologia de controle e de estabilização social, ainda que para
tanto seja preciso instituir um padrão de normatividade que opera a partir
da redução da complexidade e da diversidade da própria sociedade, consi-
derando-se, antes das garantias e direitos do cidadão, a maior eficiência do
Estado e de suas “políticas sociais públicas”. 

Segundo Ferraz Jr. (2001), o século XIX entendeu ingenuamente a po-
sitivação do direito como uma relação causal entre a vontade do legislador e
o direito como norma legislada ou posta. Contudo, no século XX o direito po-
sitivo não é tido como criação da decisão legislativa, mas surge da imputação
da validade do direito a certas decisões – sempre decisões dos “intérpretes au-
tênticos” (KELSEN, 1998), ou seja, dos próprios órgãos e agentes estatais.

Essa situação, prossegue Ferraz Jr. (2001), altera o status científico da
ciência do direito, posto que esta passa a ocupar-se com a oportunidade de
certas decisões, tendo em vista aquilo que deve ser direito (relação de im-
putação). Assim o problema da ciência do direito como uma tecnologia é
uma questão de decidibilidade. Percebe-se, neste desenho de uma teoria for-
malista, que o direito emerge como um mecanismo dinamizado e dirigido
pelo Estado de acordo com suas próprias conveniências. Daí o estrito signi-
ficado de norma jurídica, de interpretação jurídica e de decisão jurídica: as
possibilidades de uma dinâmica jurídica tornam-se simples esquemas pre-
visíveis para a manutenção do controle e da regulação social. 

Kelsen (1998) e sua teoria pura do direito exemplificam esse processo.
O autor, ao recepcionar as inovações decorrentes do giro linguístico-prag-
mático, reconhece a impotência de uma análise científica do direito frente
ao poder do intérprete autêntico que interpreta e aplica o direito segundo um
juízo de conveniência e de oportunidade, realizado por ele próprio na con-
dição de funcionário do Estado competente para tal. O risco e a tendência
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de que o poder discricionário dos intérpretes autênticos se torne um poder
completamente arbitrário, inclusive subvertendo as diretrizes dos textos nor-
mativos, confirmam a história colonial por trás da “evolução” da ciência do
direito ocidental moderno. 

O mesmo autor, ao tratar da relação entre o direito e a ciência, ou seja,
das condições de possibilidade de uma análise científica do direito, enfatiza
o princípio de imputação como método básico para o conhecimento cientí-
fico do direito (KELSEN, 1998). Por tal perspectiva todo o raciocínio apli-
cado ao conhecimento e à descrição do fenômeno jurídico deve se pautar na
estrutura de dever ser. Quer dizer que o suporte analítico para o conheci-
mento científico e rigoroso do direito deve ser coerente com sua estrutura
prescritiva e contrafática. Assim a dinâmica jurídica, ou seja, o processo de
produção, de interpretação e de aplicação do direito é tida como uma questão
de probabilidade. Kelsen (1998) afirma, neste contexto, que a validade das
normas jurídicas pressupõe um mínimo de eficácia. Contudo, o recorte ana-
lítico do princípio da imputação acarreta uma reconfiguração da eficácia
das normas jurídicas: a eficácia se torna um mero pressuposto formal de va-
lidade das normas jurídicas, posto que transportada para a dimensão con-
trafática do dever ser; a eficácia da norma jurídica é naturalizada pelo prin-
cípio da imputação, vez que a eficácia é uma questão de possibilidade.

O ápice do formalismo jurídico, caracterizador de uma ciência dogmá-
tica do direito como uma tecnologia eficiente, é explorado pelo autor da teo-
ria pura do direito quando este toma o partido de uma dinâmica jurídica se-
gundo o princípio dinâmico (KELSEN, 1998). Kelsen busca um fundamento
formal de validade para todo o ordenamento jurídico positivo em uma hi-
pótese metodológica, um “pressuposto lógico-transcendental” que tem a
função de lubrificar a dinâmica jurídica, viabilizando decisões juridicamen-
te válidas. 

O grande problema – ou o aspecto marcadamente colonial – de toda
essa construção está em que o seu rigor científico depende de uma distância,
de uma incomunicabilidade entre a estrutura contrafática do fenômeno ju-
rídico e a estrutura fática da dinâmica social. Por isso muitos egressos da
formação jurídica no Brasil, na posição de agentes jurídicos que contribuem
para a reprodução da dinâmica jurídico-judiciária no Brasil, não se dão conta
do aspecto político e histórico por trás de sua atuação profissional. São os
técnicos ou, talvez, os tecnólogos do direito que mantém a dinâmica jurídica
aquecida e ativa, porém sem pacificar de fato conflitos sociais. O direito
apenas termina conflitos. Para tanto, conta com um imenso aparato técni-
co-burocrático que produz inquéritos, denúncias, sentenças e recursos em
série, alimentando muitas vezes a discriminação e a estigmatização indivi-
dual e social.
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2.3. EM BUSCA DE UMA FORMAÇÃO JURÍDICA INTERCULTURAL E
EMANCIpATÓRIA
A crítica decolonial aplicada à dogmática jurídica expõe, por trás do forma-
lismo da dinâmica jurídica, um aparato autorreferente insensível a seu pró-
prio meio ambiente. É muito perceptível esse traço de colonialidade e de su-
balternização quando se considera a formação jurídico-dogmática
hegemônica no Brasil. Basta uma análise superficial para a confirmação da
postura corporativista, autoritária e discriminatória do aparato jurídico-ju-
diciário brasileiro. Como esses agentes jurídicos se tornam funcionários de
uma grande tecnologia – o sistema jurídico – a partir de uma formação téc-
nico-burocrática, percebe-se nesta formação um combustível para que o sis-
tema jurídico-judiciário brasileiro permaneça funcionando de forma seleti-
va, hierarquizante e subalternizante, como um poder-saber normalizador3.

Buscando um contraponto que possibilite uma abertura intercultural e
emancipatória no âmbito da dinâmica jurídico-judiciária no Brasil contem-
porâneo, destaco algumas políticas sociais públicas desencadeadas pelo
poder executivo federal brasileiro nas duas últimas décadas. A princípio é
perceptível um esforço para a alteração de um quadro marcado pela estig-
matização dos incluídos e dos excluídos, posto que a história do Brasil mos-
tra uma seletividade das “políticas públicas” que, por isso mesmo, nunca
passaram de políticas estatais direcionadas para aqueles que se apropriaram
do Estado brasileiro.

É neste contexto que vieram à tona os Programas Nacionais de Direitos
Humanos no Brasil. Suscitado pela Conferência Mundial dos Direitos Hu-
manos (Viena, 1993), o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos
foi lançado em 1996 pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Em 2002,
sob o mesmo governo, foi lançado o PNDH-2. Em 2009, sob o governo Lula,
foi lançado o PNDH-3, que “situa-se na linha evolutiva das ideias e dos pro-
gramas governamentais que apontam antes continuidades do que rupturas
entre os governos FHC e Lula.” (ADORNO, 2010).

Sustento que o atual Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-
3) e o daí decorrente Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos ex-
pressam uma potencialidade a ser explorada pelo projeto de formação jurí-
dica intercultural. A institucionalização do Programa e do Plano indica um
avanço, mas a crítica decolonial aponta a permanência daquele cenário de
um curto-circuito histórico entre o discurso institucionalizado e a perma-
nência de práticas discriminatórias e colonizadoras promovidas pelo Estado
brasileiro.

Para uma apropriação intercultural e emancipatória desses projetos ins-
titucionais do Estado brasileiro, proponho que a formação jurídica formal/ins-
titucional se comprometa com a construção intercultural de uma cultura po-
lítica de direitos. Para tanto, sustento que a concretização da indissociabilidade
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entre o ensino, a pesquisa e a extensão adote como eixo (multi)relacional a
assessoria jurídica universitária popular, por sua vez estruturada na educação
em e para os direitos humanos.

O filtro conceitual do pensamento decolonial projeta uma cultura po-
lítica marcada pela pedagogia da emancipação, potencializadora de um pro-
cesso de empoderamento individual e social apto à afirmação de identidades
historicamente marginalizadas. Por tal perspectiva a pedagogia da emanci-
pação, fulcrada na educação em e para os direitos humanos, descortina um
cenário adequado às demandas da hipercomplexidade, que caracteriza tanto
as sociedades quanto os sujeitos da contemporaneidade. 

Para o enfrentamento crítico do dramático diagnóstico de constituição
histórica de uma “ralé estrutural” (SOUZA, 2009) na sociedade brasileira,
as práticas jurídicas insurgentes e emergentes de projetos interculturais de
educação popular em direitos humanos despontam como um meio consis-
tente para a aproximação entre academia e sociedade. A partir dessa apro-
ximação a viabilização de caminhos alternativos, interculturais e emanci-
patórios, para o empoderamento de subjetividades individuais e coletivas
no processo de afirmação da cidadania.  

Visando à operacionalização do discurso dos direitos, ou seja, consi-
derando o desnível entre os aspectos semânticos e pragmáticos de tal dis-
curso e enfatizando-se a performatividade dos direitos humanos e funda-
mentais da/na/para a “ralé brasileira”, busca-se apoio nas análises críticas
do pensamento decolonial e no conceito de interculturalidade para a supe-
ração do processo histórico de construção social e de naturalização da sub-
cidadania no Brasil do século XXI. 

O texto do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), no que
concerne ao Eixo Orientador V – Educação e Cultura em Direitos Humanos
– afirma que a educação e a cultura em direitos humanos é um processo sis-
temático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos,
tendo como objetivo combater o preconceito, a discriminação e a violência,
promovendo a adoção de novos valores de liberdade, justiça e igualdade.
(BRASIL, 2010)

Ainda segundo o texto oficial, a educação em direitos humanos, como
canal estratégico capaz de produzir uma sociedade igualitária, extrapola o di-
reito à educação permanente e de qualidade. A educação em direitos humanos,
segundo as orientações institucionais, articula, entre outros elementos: a) a
apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos huma-
nos e sua relação com os contextos internacional, nacional, regional e local; b)
a afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos
direitos humanos em todos os espaços da sociedade; c) a formação de cons-
ciência cidadã capaz de se fazer presente nos níveis cognitivo, social, ético e
político; d) o desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de
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construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextuali-
zados; e) o fortalecimento de políticas que gerem ações e instrumentos em
favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como
da reparação das violações. 

Para a viabilização desse eixo orientador e suas diretrizes, foi imple-
mentado o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – PNEDH.
Na Apresentação do PNEDH, está disposto: 

Como resultado dessa participação, a atual versão do PNEDH se destaca
como política pública em dois sentidos principais: primeiro, consolidando
uma proposta de um projeto de sociedade baseada nos princípios da demo-
cracia, cidadania e justiça social; segundo, reforçando um instrumento de
construção de uma cultura de direitos humanos, entendida como um pro-
cesso a ser apreendido e vivenciado na perspectiva da cidadania ativa.
(BRASIL, 2009)

Partindo do diagnóstico de “um claro descompasso entre os indiscutíveis
avanços no plano jurídico-institucional e a realidade concreta da efetivação
de direitos” (BRASIL, 2009), o mesmo documento indica a urgente necessi-
dade de educar em direitos humanos: “tarefa indispensável para a defesa, o
respeito, a promoção e a valorização desses direitos.” (BRASIL, 2009).

Trata-se de

um desafio central da humanidade, que tem importância redobrada em paí-
ses da América Latina, caracterizados historicamente pelas violações dos
Direitos Humanos, expressas pela precariedade e fragilidade do Estado de
Direito e por graves e sistemáticas violações dos direitos básicos de segu-
rança, sobrevivência, identidade cultural e bem-estar mínimo de grandes
contingentes populacionais. (BRASIL, 2009).

Ainda na Introdução do PNEDH, afirma-se que no Brasil a temática
dos Direitos Humanos adquiriu elevada significação histórica, como res-
posta à extensão das formas de violência social e política vivenciadas nas
décadas de 1960 e 1970. No entanto, prossegue o documento, persiste no
contexto de redemocratização a grave herança das violações rotineiras nas
questões sociais, impondo-se, como imperativo, romper com a cultura oli-
gárquica que preserva os padrões de reprodução da desigualdade e da vio-
lência institucionalizada.

O PNEDH sustenta que 

uma concepção contemporânea de Direitos Humanos incorpora os conceitos
de cidadania democrática, cidadania ativa e cidadania planetária, por sua
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vez inspiradas em valores humanistas e embasadas nos princípios da liber-
dade, da igualdade, da equidade e da diversidade, afirmando sua universali-
dade, indivisibilidade e interdependência. (BRASIL, 2009)

Para tanto, requer-se 

(...) a formação de cidadãos(ãs) conscientes de seus direitos e deveres, pro-
tagonistas da materialidade das normas e pactos que os(as) protegem, reco-
nhecendo o princípio normativo da dignidade humana, englobando a solida-
riedade internacional e o compromisso com outros povos e nações. Além
disso, propõe a formação de cada cidadão(ã) como sujeito de direitos, capaz
de exercitar o controle democrático das ações do Estado. (BRASIL, 2009).

O documento ainda dispõe: 

A Constituição Federal Brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB (Lei Federal nº 9.394/1996) afirmam o exercício da cidada-
nia como uma das finalidades da educação, ao estabelecer uma prática edu-
cativa inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade hu-
mana, com a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL,
2009).

Segundo o PNEDH, 

(...) sendo a educação um meio privilegiado na promoção dos Direitos
Humanos, cabe priorizar a formação de agentes públicos e sociais para atuar
no campo formal e não-formal, abrangendo os sistemas de educação, saúde,
comunicação e informação, justiça e segurança, mídia, entre outros. (BRA-
SIL, 2009).

Assim,

(...) a educação é compreendida como um direito em si mesmo e um meio
indispensável para o acesso a outros direitos. A educação ganha, portanto,
mais importância quando direcionada ao pleno desenvolvimento humano e
às suas potencialidades, valorizando o respeito aos grupos socialmente ex-
cluídos. Essa concepção de educação busca efetivar a cidadania plena para a
construção de conhecimentos, o desenvolvimento de valores, atitudes e
comportamentos, além da defesa socioambiental e da justiça social. (BRA-
SIL, 2009).
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A compatibilidade entre e a proposta e a assessoria jurídica universitá-
ria popular é promissora. A assessoria jurídica universitára popular “consiste
no trabalho desenvolvido por advogados populares, estudantes, militantes
dos direitos humanos (...) de assessorar jurídica e politicamente grupos e
movimentos sociais, além de realizar atividades educativas” (RIBAS,
2012). Tendo como objetivo a viabilização de um diálogo sobre os principais
problemas enfrentados pelo povo na realização dos direitos fundamentais
(RIBAS, 2012), a assessoria jurídica desenvolvida por estudantes é aqui pri-
vilegiada, bem como a sua implementação via indissociabilidade entre o en-
sino, a pesquisa e a extensão no âmbito da formação jurídica. 

Destacam-se as atividades educativas a partir da pedagogia da eman-
cipação e, consequentemente, o empoderamento de subjetividades indivi-
duais e coletivas historicamente à margem da cidadania e do acesso à justiça.
Interessante notar que todo esse processo decorre de uma assessoria estu-
dantil como prática jurídica insurgente, o que indica um “trabalho coletivo
para uma ação transformadora do direito” (RIBAS, 2012). Daí a relação com
a reflexão crítica sobre as possibilidades de construção de alternativas para
a luta por acesso à justiça (RIBAS, 2012).

Ribas (2012) descreve a metodologia da assessoria jurídica universi-
tária popular indicando o privilégio às atividades educativas no trabalho po-
pular, inspiradas pelo movimento de educação popular de Paulo Freire. A
partir do pressuposto de que a educação é comunicação, diálogo, não é mais
possível concebê-la como transferência de saber, mas como um momento
de abertura e de encontro recíprocos.

A assessoria estudantil, enquanto prática jurídica insurgente, indica um
consistente caminho intercultural e emancipatório para a construção de uma
relação descolonizada entre agentes jurídicos e sociedade. Isso porque a ati-
vidade de assessoramento jurídico universitário popular realizada por estu-
dantes sintetiza a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão,
possibilitando a construção de um conhecimento complexo e aberto à inter-
culturalidade. Tem-se, aí, um eixo de conexão e de retroalimentação entre
o pensamento decolonial e intercultural, a possibilidade de superação de
uma dinâmica jurídica dogmática e colonial e a alteração do cenário de na-
turalização da discriminação e da subalternização.

3. CONCLUSÃO
A percepção da necessidade de uma amarração entre o conceito de intercul-
turalidade e a formação jurídica pautada na indissociabilidade entre o ensi-
no, a pesquisa e a extensão para a promoção da democratização do acesso à
justiça no Brasil decorre de um olhar crítico, que assume a perplexidade e a
indignação a partir de um diagnóstico de lesões sistemáticas aos direitos de
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expressiva parcela da sociedade brasileira.
A indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão na forma-

ção jurídica, orientada pelo pensamento decolonial e intercultural, aponta
para a formação crítica e democrática do agente jurídico que, assim, se ha-
bilita a problematizar e inovar metodologias para a construção de um co-
nhecimento jurídico mais coerente com as demandas de uma sociedade hi-
percomplexa. Assim alunos e professores dos cursos de direito têm acesso
a uma peculiar dimensão reflexiva, apta à superação de uma histórica for-
mação elitista que mantém o direito refém da técnica e da tecnologia buro-
crática, que termina conflitos sem efetivamente pacificá-los.

A interculturalidade e a emancipação, como eixos de um processo for-
mativo crítico e interdisciplinar, centrado na educação em e para os direitos
humanos, provoca uma maior abertura em relação ao discurso e à perfor-
matividade dos direitos, viabilizando a inserção do direito e dos agentes ju-
rídicos no tempo presente, o que indica um primeiro e consistente passo para
a superação do curto-circuito histórico entre o discurso jurídico oficial e a
dinâmica jurídico-judiciária no Brasil. A apropriação intercultural dos pro-
gramas e projetos institucionais de educação em direitos humanos desponta
como um caminho para a viabilização de um direito insurgente, capaz de
apontar – ao menos – novas problematizações para a reconfiguração da di-
nâmica jurídica, considerando-se toda a complexidade do processo de cons-
trução social e democrática da normatividade jurídica. 
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1 Doutor em Direito (UFMG); Professor da PUC Minas
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nâmica jurídico-judiciária brasileira atual fazendo menção às edições especiais
da revista Caros amigos (ano XVII, Nº 66; ano XVII, Nº 69; ano XVIII, Nº 70),
que tratam, respectivamente, da violência policial, da crise do judiciário e da crise
e dos desafios da Universidade no Brasil.
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A BANALIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS JURÍDICOS
PENAIS POR QUESTÕES EXTRAJURÍDICAS1

Najara Cristiane dos Santos
Bacharel em Direito pela PUC Minas. Mestranda em Teoria do Direito pelo 
Programa de Pós Graduação em Direito da PUC Minas – MG, bolsista CAPES.

Resumo: O presente artigo objetiva apontar a existência do fenômeno
da banalização da elaboração e do uso dos princípios jurídico-penais,
sobretudo por advogados criminalistas e magistrados, a fim de forçar
uma prevalência dos direitos fundamentais do investigado/acusado a
qualquer custo, em detrimento dos interesses coletivos. Isso é possibilitado
em razão do caráter histórico, porém hoje ultrapassado, do princípio
como cláusula aberta, e acaba por perpetuar uma doutrina do garantismo
hiperbólico monocular ou do supergarantismo, favorecidos pela seletivi-
dade do sistema penal, gerando, em última instância, uma impunidade
estrutural consolidada, sobretudo, em relação aos crimes econômicos ou
empresariais. Tudo se resumindo a questões de interesse econômico.

Palavras-chave: Banalização; Princípios penais; Supergarantismo; Impu-
nidade; Interesse econômico.

Abstract: The present article aims to point out the existence of the phenom-
enon of trivializing the elaboration and use of legal criminal principles, es-
pecially by criminal lawyers and magistrates, in order to force a preva-
lence of the fundamental rights of the accused at any cost to detriment of
the social interests. This is possible by the historical, but now surpassed,
character of the principle as an open clause, and ends up perpetuating a
doctrine of hyperbolic monocular garantism or supergarantism, favored
by the selectivity of the penal system, ultimately generating a consolidated
structural impunity, especially in relation to economic or business crimes.
It all comes down to issues of economic interest.

Keywords:Banalization; Criminal principles; Supergarantism; Impunity;
Economic interest.
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1 INTRODUÇÃO
O conceito de princípios jurídicos é extremamente controverso e vago entre
a comunidade científica. Doutrinariamente, as posições teóricas se diver-
gem, ora tratando-os como normas, ora como diretrizes de aplicação, ora
como conceito fundamental de determinado ordenamento jurídico ou ramo
do Direito, dentre outras abordagens. Entre os magistrados, não existe um
critério ou um padrão lógico-racional para aplicação, de modo que, de um
julgado para outro, ou de um órgão para outro, observa-se grande variação
na concepção do que vem a ser um princípio.

Referido fenômeno se faz mais latente no âmbito do Direito Penal,
que possui nos princípios grande parte da efetividade do discurso demo-
crático e garantista. Passou-se a observar, contemporaneamente, o uso exa-
cerbado e equivocado dos princípios jurídicos nessa seara, sobretudo, a
partir do surgimento dos chamados princípio da insignificância e princípio
da adequação social. 

Isso se deve à banalização do que se tem denominado por princípio ju-
rídico2, levando a uma conceituação e uma aplicação equivocadas pela dou-
trina e pela jurisprudência, cujo equívoco é passível de identificação, a partir
da comparação à concepção de princípio proposta por Robert Alexy, em sua
Teoria Discursiva do Direito, que foi a única a apresentar uma definição
completa e racional, a partir de uma distinção semântica e qualitativa entre
regras e princípios, enquanto espécies de norma. 

A banalização principiológica, por sua vez, em um primeiro momento,
apresenta como causas mais fatores extrajurídicos do que jurídicos, propria-
mente, os quais serão identificados e analisados da perspectiva da Sociolo-
gia do Direito, por uma abordagem das realidades social, econômica e po-
lítica. Esse é o objetivo do presente artigo, com foco em uma abordagem
sociológica do tema, de modo que a desconstrução dos princípios penais
mencionados, demonstrando a equivocidade dos juristas ao assim tratá-los,
é tema dedicado a outros trabalhos.3

2 A BANALIZAÇÃO DOS pRINCÍpIOS JURÍDICOS
Durante experiência prática vivenciada em período de atuação profissional
junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, especificamente,
na Procuradora de Justiça Criminal, a autora lidou frequentemente com a
utilização de princípios penais como fundamento jurídico-argumentativo
apresentado pela Defesa em prol da consideração da atipicidade material
do fato. 

O Ministério Público rechaçava as alegações, argumentando que a apli-
cação de referidos princípios – sobretudo da insignificância, que era apontada
de maneira maçante –, em grande parte, era equivocada, não condizendo com
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o ordenamento jurídico, apontando, em última instância, a diretriz do in dubio
pro societate. 

O interesse pelo estudo foi despertado em razão da existência de posi-
cionamentos tão contrários dentro de um mesmo ramo do Direito. Obvia-
mente, o Direito é feito de posições divergentes e controversas, partindo do
corolário da interpretação para a efetivação de cada visão acerca de deter-
minada discussão. Entretanto, no Direito Penal, esse traço característico é
mais evidente, talvez por estarem em jogo direitos tão caros ao ser humano,
como a liberdade de locomoção. 

O posicionamento da advocacia – principalmente a privada – é flagran-
temente conflitante com o posicionamento do órgão público, como se tra-
tassem de bem jurídicos tutelados totalmente distintos e opostos, quando,
na verdade, embora a advocacia represente diretamente o interesse do indi-
víduo acusado, e o órgão do Ministério Público represente o interesse social,
a atuação de ambos se converge (ou deveria), no sentido de que, no fim, toda
a estrutura do Estado e sua atuação relativa ao exercício do ius puniendi deve
girar em torno da proteção dos direitos fundamentais com efeitos positivos
em âmbito coletivo. 

Ou seja, não há como atribuir uma diferenciação de grau de importân-
cia a uma classe de direitos – individuais, por exemplo – em relação a outra
– coletivos, por exemplo. A proteção dos direitos fundamentais de uma clas-
se depende e resvala na proteção dos direitos fundamentais de outra, até por-
que, conforme ensina Alexy (2015), todos os direitos fundamentais possuem
maior grau de importância e força executória, abstratamente, em um orde-
namento jurídico, ou seja, o que diferencia ou determina a importância que
se atribui a cada um desses princípios é o caso concreto, a partir do qual se
define o peso concreto de cada princípio envolvido.

Nesse sentido, enveredou-se nos estudos acerca da razão pela qual ta-
manha é a polêmica referente aos princípios penais, bem como o porquê da
advocacia privada e do Ministério Público acabarem por apresentarem po-
sicionamentos tão conflitantes em relação à aplicação desses princípios,
acerca de cuja existência ou aplicação deveria haver certo grau de consenso. 

Identificou-se a inexistência de trabalhos aprofundados e consistentes
acerca da banalização dos princípios, fora algumas críticas mais superficiais
e não pontuais. O intuito, aqui, portanto, não é esgotar a discussão acerca
do referido tema, mas levantar pontos que dialogam com a possibilidade um
conflito de interesses entre as duas instituições mencionadas, bem como
com o dissenso acerca dos chamados princípios jurídico-penais. 

2.2 A BANALIZAÇÃO DOS pRINCÍpIOS
Parte-se do pressuposto de que há uma banalização na denominação dos prin-
cípios penais enquanto tais, por toda a exposição anterior e pelo efetivamente
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demonstrado, ao menos em relação à insignificância, por Santos (2016). Nesse
sentido, cabe compreender, inicialmente, o contexto histórico em que se co-
meçou a valorizar tanto dos princípios jurídicos, ao ponto de se passar a fazer
desses um uso exacerbado e até mesmo equivocado.

O Positivismo Jurídico, enquanto corrente de pensamento, surgiu na
Alemanha, no início do século XIX, com a formação do Estado Moderno, a
partir do qual, houve a criação das funções estatais – legislativa, executiva
e judiciária –, e o juiz, integrante do judiciário, passou a vincular-se à nor-
matização estatal, passou a subordinar-se ao Estado, funcionalmente, e a
dever julgar aplicando somente as normas estabelecidas ou positivadas pelo
legislativo ou, no mínimo, normas que este reconhecesse, de modo que o di-
reito positivo era o único verdadeiro (BOBBIO, 2006, p. 15). 

Antes da formação do Estado, a sociedade civil era fragmentada em
todos os aspectos, o que conferia ampla discricionariedade ao juiz para jul-
gar, podendo aplicar normas consuetudinárias, normas elaboradas pelos ju-
ristas, normas de equidade ou extrair a norma do próprio caso em julgamento
por meio da razão humana (BOBBIO, 2006, p. 15). 

A segunda metade do século XX viveu um contexto de primazia do mo-
mento de aplicação concreta do Direito. Os movimentos históricos que se
seguiram à Segunda Guerra Mundial, incorporados ao cenário pós-guerra,
no qual os estados buscavam sua reestruturação em todos as esferas, influen-
ciaram fortemente o Direito e as teorias que se desenvolviam a partir de
então, intensificando a tensão entre Direito e Política (revelando a fragili-
dade daquele perante esta), possibilidade o surgimento de novos problemas
metodológicos, fomentando a ampliação dos estudos em interpretação do
Direito (OLIVEIRA, 2007, p. 39-40).  

O cenário acabou por ensejar um revisão do modelo vigente de Direito
até então, clamando por novas perspectivas teórico-metodológicas, a fim
de pensar melhor o sentido do Direito e sua relação com o ser humano, de
modo a ir além dos meros procedimentos lógico-formais do Positivismo,
que não resolviam suficientemente as demandas que se revelavam e não ga-
rantia a autonomia necessária ao Direito (OLIVEIRA, 2007, p. 40-41). Con-
forme afirma, Antônio Castanheira Neves, “o problema deixava de ser ape-
nas o da legitimidade (legitimidade política) da criação-constituição do
direito, do direito-lei [...], para ser o problema do fundamento-validade
constitutiva do direito enquanto direito” (CASTANHEIRA NEVES, 2003,
p. 104). 

Esse contexto de transformações e necessidade de reflexão acerca do
fundamento de validade do Direito fez com que se trouxesse para o Direito
a identificação com elementos distintos da mera lei – o que foi fortemente
pregado durante a construção do Direito Moderno da codificação –, isto é,
elementos diversos e independentes da lei, mas também constitutivos da
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normatividade. Nessa toada, passou-se a falar em “direitos fundamentais”,
“cláusulas gerais”, “enunciados abertos” e, finalmente, “princípios” (OLI-
VEIRA, 2003, p. 41).

Os usos que os juristas fazem dos chamados princípios são muito va-
riados e possuem diversas finalidades, de modo que se trata princípio en-
volve uma problemática complexa que deve ser estudada no intuito de com-
preender o conceito e a estrutura, apreender toda a sua potencialidade
enquanto elemento do Direito para que possa ser explorado em todos os seus
aspectos, bem como para aprender a aplicá-los da maneira correta. 

Diz-se, aqui, aprender, pois, ao menos no ordenamento jurídico brasi-
leiro, que é o alvo específico de análise do presente estudo, trata-se de um
conceito considerado de polissignificação. Ora lhe é atribuído sentido muito
amplo e genérico, ora considerado como norma jurídica ou não, fato é que,
aparentemente, está-se longe de um consenso acerca de sua conceituação e
forma de aplicação ou interpretação. Isso faz com que haja muito dissenso
e insegurança no âmbito acadêmico e operacional, pois está-se diante de um
instrumento/norma/instituto/diretriz evidentemente indeterminado.

O Judiciário brasileiro possui um histórico vergonhoso de aplicação
de princípios e solução de conflitos entre si, eivado de instabilidade e au-
sência de racionalidade, demonstrando que não possui qualquer técnica ou
proposta científica de padronização de sua aplicação, afronta flagrante à se-
gurança de jurídica, que é um dos pilares do Estado de Direito (conquistado
a duras penas).

Fato é que, equívocos ou desvios interpretativos à parte, princípio apre-
senta diversos significados, dentre os quais, não necessariamente existe um
mais correto. Todavia, por se tratar de conceito (seja norma, instituto ou di-
retriz) de grande relevância, que envolve discussões no âmbito de outras or-
dens normativas, como a moral, e amplamente utilizado na solução de con-
trovérsias e na aplicação hermenêutica, sobretudo pelos tribunais, deve ser
estudado, na tentativa de apontamento de um conceito adequado ou, no mí-
nimo, suficientemente racional.

Não é o intuito do presente trabalho apresentar uma definição mais ade-
quada. Aqui, preocupa-se apenas em levantar algumas questões com a pre-
tensão de começar a compreender o porquê do tratamento banalizado que
tem sofrido os princípios pela doutrina e pela jurisprudência, especifica-
mente, no âmbito do Direito Penal. Isso porque tem se observado uma pro-
pagação de princípios até então inexistentes e aparentemente incoerentes
com a ordem jurídica brasileira, posto que não se adequam ao conceito sis-
tematizado de definição semântico-qualitativa, que vigora atualmente, pro-
posto por Alexy (2015) – no sentido de que princípios mandados de otimi-
zação que podem ser aplicados em menor ou maior medida, conforme as
circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem o caso concreto, mas jamais
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invalidarão outros princípios – bem como não são passíveis de se submete-
rem ao procedimento da ponderação, sendo mais propriamente enquadrados
à natureza de regras. 

2 FATORES DA BANALIZAÇÃO

2.1 O GARANTISMO hIpERBÓLICO MONOCULAR
OU SUpERGARANTISMO
Francisco Ortigão, criminalista, fala sobre a tentativa do sistema penal brasi-
leiro, tanto na persecução, quanto no julgamento das ações, de justificar-se por
meio de emissão de juízos morais de valor, bem como de suprimir os direitos
e garantias do indivíduo, por meio da perpetuação de um direito penal do ini-
migo e de um processo penal de urgência, pois “se observa o réu com alguém
execrável, abominável, indigno”, estendendo, consequentemente, essa perse-
guição e essa carga moral à Defesa, ao advogado (ORTIGÃO, 2017). 

Alega que o Estado brasileiro adotou uma ética utilitarista, promoven-
do a expansão do individualismo em detrimento do coletivo, substituindo a
racionalidade humanista. Nesse sentido, afirma que “a consciência comu-
nitária é fundamental para o sucesso das nossas defesas”, no sentido da re-
tomada do Estado Social e de Direito. “O ser humano deve voltar a ser o
centro das ações, ainda que em detrimento de determinados interesses eco-
nômicos”. Finaliza, então, enfatizando que “o advogado criminalista de hoje
precisa ter a exata noção de que temos a função de lutar pelo resgate às regras
do jogo. Afinal, hoje, estamos jogando contra o Estado. [...] O direito penal
não é ferramenta de transformação social.” (ORTIGÃO, 2017).

A Defesa tem alegado veementemente que se tem observado uma per-
seguição contra o réu e os advogados, no sentido de estigmatiza-los e supri-
mir seus direitos e garantias fundamentais e até mesmo prerrogativas fun-
cionais. Apontam que o Direito Penal não é instrumento para resolução da
crise da segurança pública vivenciada no país. Entretanto, essa é uma pers-
pectiva vislumbrada somente desse lado de sujeitos da moeda. O que a so-
ciedade como um todo tem observado na prática, é a expansão do que o Pro-
curador Regional da República na 4ª Região, Douglas Fischer, chamou de
garantismo hiperbólico monocular.

Trata-se de uma interpretação desviada do sentido do garantismo penal
consagrado por Luigi Ferrajoli, pela qual, em vez da realização de uma in-
terpretação sistemática das normas relativas a direitos e garantias funda-
mentais, pautada nas diretrizes e fundamentos da Constituição da República
de 1988 – a fim de conjugar proteção dos bens jurídicos, dos interesses da
sociedade e dos direitos dos investigados e acusados –, considera-se unica-
mente (monocular) e de forma excessiva (hiperbólica) as garantias e direitos
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fundamentais do acusado, em detrimento dos direitos da coletividade, da
sociedade (FISCHER, 2009). 

Para Ferrajoli, o sistema garantista (SG) estrutura-se com base em dez
axiomas ou princípios fundamentais, que transitam entre o Direito Penal e
o Direito Processual Penal, com a função de condicionar ou vincular o exer-
cício da potestade punitiva à lei e ao processo – freando seu exercício abso-
luto ou equivocado –, definindo as regras do jogo fundamental do direito
penal e modelando a base do Estado de Direito moderno, em contraponto
ao Estado Autoritarista. São eles: 1) “retributividade ou consequencialidade
da pena em relação ao delito”; 2) “legalidade”; 3) “necessidade ou economia
do direito penal”; 4) “lesividade ou ofensividade do evento”; 5) “materiali-
dade ou exterioridade da ação”; 6) “culpabilidade ou responsabilidade pes-
soal”; 7) “jurisdicionariedade”; 8) “acusatório ou da separação entre juiz e
acusação”; 9) “ônus da prova ou verificação”; 10) “contraditório, defesa ou
falseabilidade”4 (FERRAJOLI, 2002, p. 75). 

Segundo este modelo, não se admite qualquer imposição de pena sem que se
produzam a comissão de um delito, sua previsão legal como delito, a neces-
sidade de sua proibição e punição, seus efeitos lesivos para terceiros, o cará-
ter externo ou material da ação criminosa, a imputabilidade e a culpabili-
dade do seu autor e, além disso, sua prova empírica produzida por uma
acusação perante um juiz imparcial, em um processo público e contraditório
em face da defesa e mediante procedimentos legalmente preestabelecidos.
(FERRAJOLI, 2002, p. 83).

Nesse sentido, defende-se um sistema pautado no direito penal mínimo,
propriamente racional, cujas intervenções são previsíveis e fundamentadas
na certeza dos pressupostos de cognição da pena, ou seja, prevalece o in
dubio pro reo (FERRAJOLI, 2002). O intuito do garantismo penal é, por-
tanto, estabelecer uma imunidade dos investigados/acusados enquanto
sujeito de direitos, na efetivação de seus direitos fundamentais, a fim de
frear as arbitrariedades e abusos do Estado na fixação das proibições e no
exercício do jus puniendi, e não uma “im(p)unidade”, pois deve-se com-
patibilizar a proteção dos direitos dos investigados/acusados com a proteção
dos interesses coletivos da sociedade (FISCHER, 2009). 

Sobreira Filho (2017), no mesmo sentido apontado por Fischer, de um
desvio da proposta do garantismo, mas utilizando-se de outro termo, deno-
mina de supergarantismo, o “conjunto de práticas que [...] visa a absolvi-
ção/extinção da punibilidade a todo custo, manuseando o processo penal de
forma desleal, abusando do direito de defesa, tornando os atos judiciais de
baixa qualidade hermenêutica” e constituindo-se em instrumento retórico
para o afastamento da pena. 
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Uma ilustração desse fenômeno é o chamado “princípio favor rei”, que
se trata de um in dubio pro reo expandido ao ponto de sempre se levar a her-
menêutica de forma a beneficiar o réu, independentemente da racionalidade
ou adequabilidade do posicionamento adotado. Ou seja, o que se tem obser-
vado é a criação de princípios penais, como se fossem algo fora do ordena-
mento jurídico, independentemente do direito positivo e sem qualquer res-
paldo do ordenamento jurídico ao qual se relaciona, sem qualquer coerência
com a legalidade, quando deveriam ser o norte e, ao mesmo tempo, decorrer
da própria normatização (SOBREIRA FILHO, 2017). 

Em momento algum Ferrajoli defenderia a efetivação ou a priorização
dos direitos fundamentais individuais sobre os coletivos, mas tão somente
a reserva do indivíduo frente ao arbítrio estatal, mantendo sua condição de
sujeito de direitos (mas também deveres) ainda enquanto investigado ou
acusado, pois não deixaria de ser cidadão ou ser humano para constituir-se
em objeto da persecução estatal. É esse também o entendimento de Fischer
(2009).

A Defesa criminalista alega que o Direito Penal não deve ser tomado
como instrumento de transformação social, para solucionar a crise da se-
gurança pública, pois não é a esse fim que serve a pena. Sem adentrar no
mérito da discussão acerca da função da pena, que é por demais alongada5,
antes de mais nada, não se pode olvidar que é função do Estado de Direito
a garantia de efetivação dos direitos fundamentais, não apenas individuais,
mas coletivos. O Estado hoje, na conformação pós-moderna em que se en-
contra, tem o dever de proteção e de promoção da segurança e do bem-
estar do sujeito cidadão, acerca de cujo propósito não há divergência. Esse
inclusive foi o fundamento do contrato social celebrado entre indivíduos
membros do corpo social e governante quando da vigência do estado de
natureza pré-civilizatório6.

Conforme se extrai do voto do ministro Gilmar Mendes, proferido no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 35107, a pró-
pria Corte Constitucional Alemã (Bundesverfassungsgericht), na segunda
decisão sobre o aborto (BverfGE 88, 203, 1993), consagrou que os direitos
fundamentais não podem ser interpretados apenas como proibição de inter-
venção (Eingriffsverbote), mas devem sê-lo também como postulado de pro-
teção (Schutzgebote). Quanto ao dever de proteção, estabeleceu a seguinte
classificação: 

a) dever de proibição (Verbotspflicht), consistente no dever de se proibir
uma determinada conduta; 
b) dever de segurança (Sicherheitspflicht), que impõe ao Estado o dever de

proteger o indivíduo contra ataques de terceiros mediante a adoção de medidas
diversas; 
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c) dever de evitar riscos (Risikopflicht), que autoriza o Estado a atuar com o
objetivo de evitar riscos para o cidadão em geral mediante a adoção de me-
didas de proteção ou de prevenção especialmente em relação ao desenvolvi-
mento técnico ou tecnológico.8 (BRASIL, 2010).

Nos dizeres de Canaris, consagrou-se o princípio da proporcionalidade
na Corte Alemã com duas faces, como proibição do excesso (Übermassver-
bot), mas também como proibição de proteção deficiente, insuficiente ou
imperativo de tutela (Untermassverbot).9 A Corte reconheceu o direito fun-
damental à proteção, de modo que a não observância desse dever configura
lesão ao direito fundamental previsto na Lei Fundamental, art. 2, II10. Sobre
o princípio da proporcionalidade como proibição de proteção deficiente, a
Corte se pronunciou nos seguintes termos:

O Estado, para cumprir com seu dever de proteção, deve empregar medidas
suficientes de caráter normativo e material, que levem a alcançar – aten-
dendo à contraposição de bens jurídicos – a uma proteção adequada, e como
tal, efetiva (proibição de insuficiência). 
[…]
É tarefa do legislador determinar, detalhadamente, o tipo e a extensão da pro-
teção. A Constituição fixa a proteção como meta, não detalhando, porém, sua
configuração. No entanto, o legislador deve observar a proibição de insufi-
ciência […]. Considerando-se bens jurídicos contrapostos, necessária se faz
uma proteção adequada. Decisivo é que a proteção seja eficiente como tal. As
medidas tomadas pelo legislador devem ser suficientes para uma proteção
adequada e eficiente e, além disso, basear-se em cuidadosas averiguações de
fatos e avaliações racionalmente sustentáveis […]. (BRASIL, 2010).

Além disso, é importante ressaltar, ainda, que, na Alemanha, não há
hierarquia entre direitos fundamentais ou princípios de direitos fundamen-
tais, no plano abstrato, isto é, previamente estabelecida, sem a ausência de
uma aplicação concreta. Para o sistema jurídico alemão, os direitos funda-
mentais possuem as características de regular, com o grau mais elevado e
com a maior força executória, os objetos de maior importância, com a maior
medida de abertura. 

A posição de grau mais elevado deve-se ao fato de serem direitos previs-
tos na Constituição, topo do ordenamento jurídico, além do fato de vincularem
as três funções estatais – legislativa, executiva e judiciária – de maneira efe-
tiva, o que lhes confere a maior força executória, fiscalizada e garantia pela
Justiça. “Desde a decisão Lüth, de 1958, deve todo juiz, em toda decisão, ob-
servar os direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais devem, enquanto
valores ou ‘decisões objetivas de valores’, irradiar-se sobre todo o direito”,
SUMÁRIO



possuindo a mesma força nas relações entre cidadão e estado, do que nas re-
lações entre cidadãos (ALEXY, 2015, p. 128). 

As duas características mencionadas são concretizadas, porque os di-
reitos fundamentais possuem objetos de maior importância, vez que dis-
põem sobre a estrutura fundamental da sociedade, tanto no âmbito dos in-
divíduos, quanto do Estado. O problema que se observa no âmbito desses
direitos é a maior medida de abertura que possuem, pela previsão na Lei
Fundamental, a qual somente é suprida, conferindo-lhes um caráter identi-
ficável, pragmaticamente, pela interpretação judicial, consagrada pela ju-
risprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão, desde 1951. Em
sua orientação, o Tribunal determinou que “direitos fundamentais garanti-
dos sem reserva podem ser restringidos a favor de direitos fundamentais co-
lidentes de terceiros e de outros valores jurídicos que possuem nível cons-
titucional. Ou seja, “tudo no âmbito dos direitos fundamentais é
interpretação” (ALEXY, 2015, p. 131).

Nesse sentido, os direitos humanos são abstratos, de modo que reque-
rem uma ponderação no caso concreto, quando em conflito com outros di-
reitos, que se resume em uma análise de proporcionalidade, a qual, por sua
vez, pressupõe que esses direitos envolvidos tenham a estrutura de princí-
pios, a fim de que se possa buscar uma aplicação otimizada. Essa estrutura
principiológica dos direitos humanos, então, requer uma justificabilidade
pela argumentação no procedimento de ponderação, em razão da flexibili-
dade que apresentam no processo de aplicação (ALEXY, 2013). 

Do mesmo modo que não há hierarquização previamente estabelecida,
também não existem princípios absolutos. Se existisse um princípio abso-
luto que prevalecesse sobre todos os demais, independentemente das cir-
cunstâncias que o circundam, esse postulado não seria um princípio em seu
conceito em natureza, pois não seria passível de limitações de natureza ju-
rídica, mas tão somente fáticas. Seria, então, no máximo, uma regra; de ma-
neira que o peso de todos os princípios é relativo, passível de ponderação
(ALEXY, 2008). 

A comprovação dessa afirmativa se torna lógica, a partir do momento
em que se vislumbra a existência de princípios de direitos individuais e co-
letivos, que se encontram em posições de certa forma antagônicas. Nesse
caso, a simples existência de um princípio inviabilizaria a efetivação do
oposto. Se, por exemplo, 

O princípio absoluto garante direitos individuais, a ausência de limites desse
princípio levaria à seguinte situação contraditória: em caso de colisão, os di-
reitos de cada indivíduo fundamentados pelo princípio absoluto, teriam que
ceder em favor dos direitos de todos os indivíduos, também fundamentados
pelo princípio absoluto. Diante disso, ou os princípios absolutos não são
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compatíveis com direitos individuai, ou os direitos individuais que sejam
fundamentados pelos princípios absolutos não podem ser garantidos a mais
de um sujeito de direito. (ALEXY, 2008, p. 111). 

Partindo das considerações até aqui desenvolvidas, pode-se, desde já,
desconstruir os postulado de supremacia dos direitos fundamentais indivi-
duais dos investigados/acusados sobre os interesses coletivos antagônicos.
Há que se ter em mente a ausência de fundamento científico para essa pos-
tura. Os direitos fundamentais possuem mesmo valor no plano abstrato, e,
no plano concreto, deve-se observar o princípio da legalidade, que é a inter-
pretação sistemática do ordenamento jurídico, para a determinação da con-
denação ou absolvição. A legislação, por si só, possui a função tipificadora
das condutas lesivas, levando em consideração os princípios da ofensivida-
de, da fragmentariedade e da subsidiariedade, que regulam o grau interven-
tivo do direito penal, conforme o grau de importância dos bens jurídicos
atingidos e a insuficiência dos demais ramos do Direito na propositura de
soluções satisfatórias. 

Forçar, doutrinariamente, a criação de princípios como a adequação
social e a insignificância penal, que, ao menos esse último, conforme de-
monstrado por Santos (2016), não se constitui na natureza de princípio ju-
rídico nos moldes da teoria sistematizada atual proposta por Alexy, mas, ao
contrário, configura-se verdadeiramente como regra, uma vez que exclui do
tipo penal, doutrinaria e jurisprudencialmente, condutas que estão previstas
expressamente na legislação como crime, às quais comina-se previamente
uma sanção penal. Ou seja, a insignificância penal não é submetida, por
meio da técnica da ponderação, ao sopesamento frente a outro princípio co-
lidente, que seria proveniente de princípios de interesse social. Ao contrário,
tão somente, sob o argumento da ausência de tipicidade material, afasta o
caráter criminoso da conduta em questão no caso concreto pela livre con-
veniência da doutrina e da jurisprudência, sem a utilização de qualquer pa-
drão ou critério racional, relativamente uniforme, que embase a justificativa
de ausência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. 

2.2 A IMpUNIDADE
Ocorre que a perpetuação do garantismo hiperbólico monocular ou do su-
pergarantismo, independentemente da nomenclatura, a partir do momento
em permitem a criação de normas principiológicas ou a consagração de prin-
cípios penais absolutos, não passíveis a limitação jurídica ou ao procedimen-
to da ponderação, acabam por priorizar ou exaltar, acima de qualquer consi-
deração, condutas efetivamente lesivas a bem jurídicos tutelados caros ao
indivíduo. Passa-se a relegar a segundo plano os interesses coletivos, da so-
ciedade, como a segurança e o bem-estar, e, consequentemente, é instaurada
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a legitimidade da violação de direitos fundamentais individuais dos demais
indivíduos que são vítimas dessas condutas lesivas criminosas.

Não se trata de considerar o Direito Penal como instrumento de trans-
formação social ou de justiça no sentido punitivo, mas de considerar o Di-
reito Penal como instrumento de prevenção – aqui, sem trabalhar especifi-
camente os conceitos de prevenção geral, especial, positiva ou negativa,
mas prevenção em sentido nato da palavra – de lesão a bens jurídicos tute-
lados, de garantia da efetivação de direitos fundamentais, sejam individuais
ou coletivos. Afinal, essa é uma das funções estatais. 

A conduta do garantismo desviado, excessivo, além da conta, tem ins-
taurado e perpetuado a impunidade, que se mostra mais latente nos crimes
econômicos ou empresariais, pois são aqueles que não afetam diretamente
bens essenciais ao indivíduo, como a vida, a integridade, as liberdades, a
dignidade sexual e o patrimônio pessoal. O argumento, então, é de que o Di-
reito Penal não deveria cuidar de condutas nesse âmbito, por ser medida
muito drástica e altamente prejudicial a direito caro ao agente da conduta,
que é a liberdade, sendo que se trataria de lesão, portanto, desproporcional. 

Como afirma, Ferreira (2010), baseando-se também nos posicionamen-
tos de Lenio Streck, o Estado muitas vezes renuncia grande parcela de sua
força e relega a população ao desamparo. Além disso, a legislação e a juris-
prudência, ao estabelecer suas previsões ou consagrar seus entendimentos,
não levam em conta características comuns dos destinatários a serem bene-
ficiados. Ao contrário, vislumbra-se flagrante seletividade, direcionando
maiores garantias ou proteção a determinados grupos sociais, grosso modo,
os que tem maior poder econômico e compõem classes de maior status. 

O próprio Ferrajoli, em entrevista concedida a Fauzi Hassan Choukr,
em 14 de dezembro de 1997, esclareceu que delineou o garantismo pensando
no favorecimento dos menos favorecidos econômica e socialmente, em razão
de sua vulnerabilidade, frente aos arbítrios estatais. O intuito é de possibilitar
uma maior efetivação dos direitos humanos, por meio de garantias que exi-
gem uma típica cultura e uma típica formação que possibilite a independência
das funções estatais e a sensibilização para os direitos civis e políticos, espe-
cialmente, dos menos favorecidos (FERREIRA, 2010). Estrutura de valores
e cultura essa, que, certa e obviamente, o Brasil não apresenta. 

Segundo Ferrajoli, a impunidade da corrupção favorece um aumento
dos crimes do tipo organizado, máfias, corrupção e peculato. Observa-se,
no Brasil, que a tendência do Estado é negligenciar a proibição da proteção
deficiente, quando se trata de crime organizado e corrupção, ou seja, cola-
rinho branco. É gritante quase que um movimento pela “descriminalização
fática dos crimes tributários, tentativa de imposições legais que inviabili-
zem as interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e outros me-
canismos de apuração, que são os únicos” passíveis, em muitos casos, de
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viabilizar ao menos a investigação segura de crimes dessa natureza (FER-
REIRA, 2010). 

Exemplos de conhecimento geral e que causaram intensa polêmica
foram os casos de interceptação telefônica e quebra de sigilo realizados na
Operação Lava-Jato, no caso Mensalão e no chamado impeachment da ex-
presidente Dilma. Vale ressaltar a tendência em se aplicar a técnica da ab-
sorção de crimes (crimes-meio) por um único crime-fim, a fim de reduzir
consideravelmente a pena cominada, bem como, bem como a postura da
doutrina em defender a adequação social da conduta de manter casa de pros-
tituição. O que é plenamente compreensível, pois, via de regra, somente
quem tem dinheiro e poder consegue manter uma casa de prostituição em
nível rentável e desejável aos consumidores. 

Por fim, e não menos estarrecedora, é quantidade de benefícios pro-
cessuais, consagrados pela jurisprudência, aplicados aos crimes tributários
cometidos, como extinção da punibilidade, se houver o pagamento do débito
até sentença, a suspensão do processo, se houver parcelamento, e a aplicação
da insignificância penal, com a consequentemente atipicidade do fato, se o
débito tiver valor equivalente a até dez mil reais, e a até vinte mil reais, se
tratar-se de crime de apropriação indébita previdenciária, valores escanda-
losos para o cidadão até mesmo com nível médio ou razoável de poder eco-
nômico. Mas valores esses determinados sob o argumento de que o Estado
gastaria mais do que esses montantes para executar a dívida.

Curioso, porque o Estado gastaria, então, apenas quatro reais,
cinco reais ou dez reais para processar, julgar e executar crimes de furto
de alimentos ou produtos de higiene pessoal, como processo julga e exe-
cuta, diariamente, tendo como alvos indivíduos da parcela marginalizada
e economicamente desfavorecida da sociedade?

2.3 A RELAÇÃO ENTRE O DIREITO pENAL E A ECONOMIA
Observa-se, no cenário contemporâneo, o aumento acentuado do número de
profissionais e escritórios atuantes na área criminal. Escritórios que não ti-
nham o referido estão implementando-o, e escritórios que o tinham desen-
volvido de forma tímida estão investindo muito em seu aprimoramento, in-
clusive, por meio da contratação de profissionais do ramo cada vez mais
especializados, sobretudo, no seguimento específico do Direito Penal Eco-
nômico ou Direito Penal Empresarial, em razão dos últimos acontecimentos
político-econômicos no país, como o escândalo da Lava-Jato. O objetivo é
atender ao cliente de maneira plena – para fidelizá-lo – na área criminal, as-
sociada, preferencialmente, a outras áreas relacionadas diretamente, como
o Direito Empresarial (AGUIAR, 2017). 

Nas palavras de advogados, o intuito é de assessorar ou resolver melhor
os problemas do empresariado, à medida que a legislação penal empresarial
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tem se expandido. Há escritórios que não são especializados, mas possuem
um setor de atendimento somente em caráter de emergência na área penal
para, posteriormente, indicar o cliente a um especializado. Alegam, os ad-
vogados, que a maior receita para o escritório muitas vezes advém das cau-
sas criminais, apontando que “a operação Lava-Jato é um marco na história
do Brasil”, no sentido de uma interpretação e um procedimento investiga-
tório mais rigorosos do que os até então aplicados, e que, por isso, “mudou
o mercado criminal, preencheu o espaço de todos e foi uma oportunidade
para a área penal crescer” e, consequentemente, para o aumento do fatura-
mento (AGUIAR, 2017).  

Segundo Jaloreto (2011), o papel do advogado especializado em crimes
empresariais é “ter uma visão macro do Direito e da atividade empresarial”,
sendo “fundamental enxergar o negócio do cliente com olhos de empresário,
e não apenas de advogado. Muitas vezes é fundamental entender como o
certo e o errado se relativizam, em se tratando de relações negociais”,
sendo, portanto, “fundamental ‘pensar fora do quadrado’”. Entretanto, o
papel do advogado deveria ser “vestir o chapéu de acusador quando neces-
sário – no combate às fraudes cometidas no âmbito das empresas, o advo-
gado penalista deve municiar Polícia e Ministério Público na investigação
e acusação, objetivando condenar os fraudadores”. Espera-se uma forte
atuação desse profissional na prevenção de fraudes, inclusive, aliada às em-
presas de auditoria de fraude. O advogado:

Deve estar preparado para gerenciar crises – ninguém está livre das opera-
ções espetaculosas das autoridades de plantão – nesses momentos, a função
do advogado é assessorar a empresa, acionistas e gestores, preservando sua
imagem perante o mercado e a sociedade, alinhando a defesa técnica à ne-
cessidade de dar uma satisfação coerente à opinião pública. Uma das regras
básicas é ser claro e objetivo, não tentar vender mentiras ou meias verdades
à imprensa ou autoridades. (JALORETO, 2011).

Ora, o advogado, enquanto profissional comprometido com a ética, e
enquanto ser humano comprometido com valores morais e humanitários,
deve ser um peão na luta pelo sistema penal igualitário, justo, que seja de
fato um efetivador de garantias e direitos fundamentais, seja do acusado,
seja da sociedade, no sentido de concretização do ideal do Estado de Direito.
Ocorre que, infelizmente, que, em toda profissão, existem também aqueles
profissionais que estão apenas comprometidos com a rentabilidade econô-
mica de sua atividade laboral, sem qualquer preocupação com as repercus-
sões sociais e políticas de sua conduta. 

Enquanto advogada, a autora não tem a menor pretensão de estigmati-
zar a classe, maldizer ou generalizar qualquer crítica aqui apresentada. O
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intuito, aqui, é apenas deixar o questionamento, inicialmente, acerca de qual
deveria ser o papel do advogado nesse contexto político, econômico e social
apresentado. O Direito Penal é um ramo promissor, economicamente, por
lidar com direitos dos mais caros ao indivíduo, como a liberdade de loco-
moção. Sobretudo o Direito Penal Econômico ou Empresarial, tem crescido
muito, nos últimos tempos, em razão do aumento dos crimes de corrupção,
de lavagem de dinheiro, de sonegação, de gestão temerária e fraudulenta nas
empresas, de organizações criminosas. Enfim, em razão do aumento do co-
metimento de crimes contra a ordem tributária, econômica e financeira. 

Trata-se de um seguimento ainda mais rentável em razão do elevado
poder econômico dos destinatários da norma. Obviamente, é sedutor ao pro-
fissional lidar com tamanho potencial de lucro. Entretanto, sem afirmar que
o seja, deveria ser o objetivo, defender uma impunidade ou supergarantismo
do cliente a qualquer custo? Enquanto profissionais do Direito, é necessário
que todos façam essa reflexão acerca do futuro do país que espera contribuir
para a construção.

Sem adentrar na relação entre o Direito e a Moral, ou no que consiste
o perfil ético do profissional e qual sua relação com a ambição pessoal de
cada um; como se pode visualizar escândalos políticos e econômicos, como
a Operação Lava-Jato e até mesmo o caso Mensalão, que representaram o
fracasso da política brasileira e diminuíram potencialmente a fé e a espe-
rança do brasileiro no sistema público, como uma grande oportunidade de
crescimento para os escritórios de advocacia?

É certo que houve um rigor maior na legislação e na jurisprudência,
após esses acontecimentos, que demandam uma maior necessidade do pro-
fissional da advocacia, bem como sua maior especialização, na defesa dos
interesses dos destinatários da norma em casos análogos. Entretanto, é certo
também que muitos dos envolvidos são evidentemente e vergonhosamente
culpados, mas tem sido desenvolvida, em prol de seus direitos, uma atuação
forçosa no sentido do garantismo hiperbólico monocular, com o intuito de
fazer prevalecer seus direitos individuais a qualquer custo, independente-
mente da conduta praticada. Aqui, deixa-se a reflexão acerca da postura da
advocacia frente a essa tendência de supergarantismo, que tem provocado
a banalização da elaboração e do uso de princípios jurídico-penais, aumen-
tando a situação de insegurança da sociedade e de impunidade dos infrato-
res. 

Afora a Defesa, há, ainda, o problema relativo ao fato de que os juízes
decidem por fatores extra ou metajurídicas, que, em sentido amplo, são fatores
políticos ou ético-políticos. Essa possibilidade é viabilizada pela “indetermi-
nabilidade da verdade processual”, que deixa “espaços de insegurança”, como
a presença de “antinomias semânticas” e “expressões indeterminadas” na lei
que não são passíveis de verificação pelos pressupostos das decisões, ou seja,
SUMÁRIO



“insolúveis no plano cognitivo”. Esses espaços serão, inevitavelmente, preen-
chidos pelo decisionismo do julgador, que não leva em consideração somente
fundamentos de natureza jurídica (FERRAJOLI, 2002, p. 136). 

Obviamente, há também o interesse o Estado nesse supergarantismo, ou
nessa impunidade, sobretudo relativa aos crimes de colarinho branco. Grande
parte da receita do Estado advém dos imposto de renda e de tributos cobrados
sobre o faturamento de grandes empresas, assim como escritórios de advoca-
cia. Isso acaba por incentivar o Estado a desenvolver uma atuação em prol do
favorecimento das grandes empresas, em todos os sentidos, como ocorre com
a questão das taxas elevadíssimas e abusivas praticadas pelas instituições ban-
cárias e legitimadas pelos tribunais, com o argumento de que a economia do
país precisa do capital bancário para girar, sendo necessário permitir que os
bancos pratiquem taxas desejáveis para seu próprio lucro, ainda que em de-
trimento do indivíduo diretamente prejudicado e da sociedade.  

3 CONCLUSÃO
Sem qualquer pretensão de esgotar o tema, o intuito do presente artigo foi
apresentar uma reflexão acerca dos motivos pelos quais tem ocorrido uma
banalização da elaboração e do uso dos princípios jurídico-penais. Trata-se
da perpetuação de uma doutrina de desvio da proposta do garantismo penal
de Ferrajoli, propagando uma doutrina da prevalência dos direitos funda-
mentais – ou melhor, da liberdade – do investigado/acusado acima de tudo,
sem qualquer resposta à insegurança e à lesão aos bens jurídicos sofridos
pela sociedade. 

Aqui, foi possível levantar linhas gerais sobre alguns interesses eco-
nômicos envolvidos na temática, que fazem com que os juristas interessados
no afastamento da punição utilizem dos princípios, conceitos relativamente
mais abertos e genéricos, conforme a conformação histórica que ganharam
até então, para forçar um afastamento da pena, que acaba por gerar flagrante
e crescente impunidade, que em nada condizem com o ideário de Estado de
Direito e direitos humanos conquistados a duras penas nos últimos séculos. 
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NOTAS

1 O presente artigo apresenta um recorte da discussão desenvolvida na
dissertação de Mestrado da autora, que ainda está em fase de finalização
para publicação posterior.

2 Sem adentrar o mérito de se os princípios jurídicos são elaborados
pelo Direito ou se são revelados por uma norma superior transcendental, a
exemplo de uma concepção jusnaturalista. 

3 A desconstrução do princípio da adequação social será demonstrada
na dissertação de Mestrado da autora. Para um posicionamento relativo à
defesa da desconstrução do princípio da insignificância, confira: SANTOS,
Najara Cristiane dos. A desconstituição do princípio da insignificância com
base na Teoria dos Direitos Fundamentais de Robert Alexy. In: FREITAS,
André Vicente Leite de; DINIZ, Fernanda Paula; PEREIRA, Henrique Viana
(Orgs.). Direito na atualidade: uma análise multidisciplinar, v. 1. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2016. Cap. 2, p. 21-56.

4 Não cabe adentrar à explicação e análise pormenorizada de cada um
dos axiomas, por ausência de oportunidade e espaço para tamanha discus-
são, de modo que o intuito desse apontamento das diretrizes é tão somente
proporcionar uma noção acerca da base em que o sistema garantista se es-
trutura. 

5 Em razão da existência de teorias complexas acerca da função da pena
com fortes fundamentações em sentidos opostos, acerca das quais não se
tem hoje e não se pretende neste trabalho chegar a um consenso ou a uma
posição dominante, pois tal propósito demandaria outro trabalho exclusi-
vamente dedicado a si.

6 Para aprofundamento na temática, ver teorias contratualistas em
WEFFORT, Francisco C. Os clássicos da política: volume 1: Maquiavel,
Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, ‘O federalista’. 10. ed. São Paulo:
Ática, 2000. 287p. (Série Fundamentos; 62); HOBBES, Thomas. Leviat-
han. New York: Washington Square Press, c1964; LOCKE, John. Segundo
tratado sobre o governo civil e outros escritos: ensaio sobre a origem, os
limites e os fins verdadeiros do governo civil. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2006.
(Pensamento humano); ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social:
princípios de direito político. 19. ed. São Paulo: Brasil, 1999. (Biblioteca
de autores célebres).
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7 Cuja fundamentação teve sua aplicação estendida para diversos ou-
tros julgados em que o ministro Gilmar Mendes proferiu voto em questões
de sentido análogo.

8 RICHTER, Ingo; SCHUPPERT, Gunnar Folke. Casebook Verfas-
sungsrecht. 3. ed. München, 1996, p. 35-36.

9 CANARIS, Claus-Wilhelm. Grundrechtswirkungen und Verhältnis-
mässigkeitsprinzip in der richterlichen Anwendung und Fortbildung des Pri-
vatsrechts. JuS, 1989, p. 161 (163).

10 Cf. BVerfGE 77, 170 (214); ver também RICHTER, Ingo; SCHUP-
PERT, Gunnar Folke. Casebook Verfassungsrecht. 3. ed. München, 1996,
p. 36-37.
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Resumo: O presente artigo tem como finalidade a discussão do Direito,
Consumo e Risco, desenvolvendo a partir desta tríade, possibilidades de
análise dos riscos do consumo. Para tanto, se investigou a relação entre
Direito e Consumo, bem como abordando elementos/fenômenos da mo-
dernidade consubstanciados no Risco.  Tudo isto, com vistas a aprofundar
a possibilidade de uma Racionalidade Ambiental na Sociedade Contem-
porânea. A análise se debruça nos elementos/fenômenos Risco, Consu-
mo e sua repercussão no tocante à uma leitura plural e interdisciplinar do
Direito, e a convergência deste com a Sociedade para reflexividade por
intermédio de uma Racionalidade Ambiental.

Palavras-chave: Consumo; Risco; Racionalidade.

INTRODUÇÃO
A modernidade estabeleceu um legado de degradação ambiental que se so-
fisticou com o passar do tempo, produzindo riscos à própria sociedade e ao
seu desenvolvimento que ultrapassam as mazelas identificadas na chamada
modernidade sólida. 

O consumo, embora não seja um fenômeno exclusivo da modernidade,
seja ela adjetivada como líquida ou reflexiva, tem na contemporaneidade se
SUMÁRIO



agigantado e atingido patamares cujos efeitos ainda não podem ser clara-
mente delimitados, bem como seus riscos, uma vez que adentra esferas antes
inimagináveis como a subjetividade humana e a construção de identidades. 

Nesta senda, o Direito enquanto ciência ainda não dispõe de ferra-
mentas suficientes para oferecer respostas aos fenômenos contemporâ-
neos que envolvem os aspectos acima descritos, todavia, a Sociologia,
embora de forma incipiente, consegue responder mais adequadamente na
busca de soluções para a complexidade dos efeitos dos riscos do consu-
mo. No entanto, é no entrelaçamento da Antropologia e dos Estudos Cul-
turais com os dois campos já citados (Direito e Sociologia) que uma nova
leitura é possível. 

Portanto, é neste sentido que se reafirma a importância da interdisci-
plinariedade na solução de problemas complexos, uma vez que a ideia de
uma ciência pura do Direito demonstra sua ineficiência já de longa data. Ou-
trossim, a partir da compreensão interdisciplinar dos fenômenos descritos
a problemática que se impõe é a de verificar em que medida é possível es-
tabelecer relações entre Direito e Sociologia para a construção de uma nova
racionalidade interdisciplinar a partir da noção de cognoscitividade de Ant-
hony Giddens. 

Para tanto, impositivo identificar a perspectiva teórica da estruturação;
os avanços da Sociologia do Direito, Consumo e Ambiente neste cenário
contemporâneo; bem como as possíveis respostas da Antropologia no cená-
rio de uma Cultura do Risco às deficiências do Direito. 

A metodologia consiste no método dialético e estruturacionista de Ant-
hony Giddens, com a prevalência do segundo, ou seja, uma perspectiva que
considera a dualidade da estrutura e o afastamento dos totalitarismos teóri-
cos, propondo uma análise sintagmática e paradigmática com capacidade
reflexiva, de monitoramento e cognoscitiva. 

Deste cenário, é perceptível a compreensão do Consumo como um
fator que necessita de regulação, controle, regulamentação, normatização
que é o que o Direito de matriz positivista propõe, dificultando assim o pro-
cesso de aprendizagem dos indivíduos e de mudanças estruturais. 

Todavia, em sentido diverso, a Sociologia e a Antropologia completam
o vazio da análise jurídica, eis que no caso da segunda, compartilha uma
teoria sociocultural do consumo, enquanto a primeira se estabelece em
campo próprio em uma Sociologia do Consumo. O Consumo é em síntese
este fenômeno que deve ser considerado como centralizador de um processo
de promoção de risco ao Ambiente e sua complexidade desafia o Direito. 

Percebe-se, ao fim e ao cabo que não é de extremos que uma pesquisa
norteada pela Sociologia de Anthony Giddens se inclina, mas sim por um
diálogo necessário e interdisciplinar, promovendo aprendizagem e fazendo
com que Direito consiga perceber que os Riscos transpassam do Consumo
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ao Ambiente e assim necessitam de reflexividade e monitoramento, pois só
assim teremos Cognoscitividade.

1 DIREITO E CONSUMO: há UMA RELAÇÃO
NECESSáRIA?
O Consumo suscitou a retomada das discussões sobre o papel do direito na
sociedade contemporânea neste ínterim, precisamente iniciadas por Herbert
Marcuse (1978) e suas interlocuções na Escola de Frankfurt. Neste sentido,
é imperativo pensar o Consumo sob o viés sociológico, até mesmo para qua-
lificar estas discussões, pois:

O consumo, sinal de democracia e igualdade para uns (com a massificação
dos bens e o acesso ao crédito, o acesso ao consumo aumenta) e símbolo de
exclusão para outros (ao dar-se mais importância ao que se tem, gera-se
mais angústia para quem não pode tê-lo) não é, aparentemente, o principal
critério de diferenciação social, mas é um dos mais importantes. (BAR-
BOSA, 2008, p. 14)

Por este motivo, é importante elucubrar sobre o contexto, pois o con-
sumo individualizado, considerado primário por Jean Baudrillard também
sofreu/sofre modificações no seio da modernidade, e é uma questão respei-
tável de redução da aprendizagem dos próprios indivíduos em suas ações
sociais. Uma dicotomia consumo e produção que outrora ocupava o cenário
historiográfico, mas que só a segunda foi alavancada como ocupação dos
estudos sociológicos, refletiu em um momento pelo qual o sistema econô-
mico capitalista em expansão se serviu do contexto para dominação. (MAR-
QUES, 2016).

Contudo, a crescente modificação substancial das condições, estabe-
leceu não uma simples substituição de modelos, mas uma série de eventos
que conduziram o Consumo ao campo de relevância na contemporaneidade.
Ao alcançar a condição de uma força produtiva, o consumo, da mesma forma
que o trabalho para o contexto social, passa a ser considerado como asseve-
rou Lívia Barbosa (2008), um importante critério de diferenciação social e,
constantemente é atravessado pela cultura.

As alterações na situação apresentada e a inserção da cultura como ele-
mento destas modificações fazem ressurgir a necessidade de discussão do
papel do Direito neste contexto, pois resta claro a integração do mesmo com
o Consumo, assim como outrora o fez com o Trabalho e o Comércio, mas
infelizmente não se pode dar a mesma resposta, tendo em vista a complexi-
dade e o momento que se encontra a sociedade contemporânea, em que ris-
cos dominam parte dos processos sociais.
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2 DA SOCIEDADE DO RISCO AO DIREITO DO RISCO: O
pERCURSO INDISpENSáVEL E O pApEL DA CIêNCIA
É notório que as transformações empreendidas no/pelo processo de moder-
nização resultaram, em certa medida no que se (re)conhece como Sociedade
de Risco. Na visão de Ulrich Beck (2011), esta aniquilou quase que com-
pletamente a noção de classes dentro das sociedades contemporâneas, in-
terferindo nas construções de verdades baseadas na dominação, o que tam-
bém muda o seu eixo orbital e, passa a constituir uma importante reflexão
para uma teoria política.

Nas tradicionais sociedades de classes, as pessoas se acotovelavam
para escalar a pirâmide do progresso científico-tecnológico, sempre visando
galgar rapidamente de condições subalternas para abastadas, mas na Socie-
dade de Risco1 isto não pode ser convertido no binarismo ricos e pobres,
pois o risco está em todo momento e em todo o lugar. (MARQUES, 2016)

Na civilização avançada, que surgiu para abolir as destinações, para oferecer às
pessoas possibilidades de escolha, para libertá-las de constrições naturais,
acaba surgindo uma nova destinação, global, de alcance mundial, fundada na
ameaça; destinação esta diante da qual possibilidade de escolha individual difi-
cilmente sustenta, pela razão de quem no mundo industrial, os poluentes e ve-
nenos estão entrelaçados com a base natural, com a consumação elementar da
vida. A vivência dessa suscetibilidade ao risco interdita à escolha torna com-
preensível muito do impacto, da ira impotente e da ‘sensação de não haver
amanhã’ com que muitos, ambiguamente exercendo uma crítica forçosamente
construtiva, reagem à mais recente realização da civilização tecnológica: é pos-
sível chegar a estabelecer e manter distância crítica diante de algo que não se
pode escapar? deve-se abrir mão da distância crítica e refugiar-se no inevitável,
com escárnio ou cinismo, indiferença ou júbilo, apenas porque se trata de algo
de que não se pode escapar?  (BECK, 2011, p. 49, grifo do autor)

Neste cenário, o que se destaca é uma apropriada incompreensão do
risco como um fenômeno global, mas que carece de interlocução estatal e,
por conseguinte, do direito. “A intratabilidade supranacional dos riscos da
modernização corresponde à forma de sua disseminação. Sua invisibilidade
não deixa nem mesmo uma decisão aberta ao consumidor.” (BECK, 2011,
p. 48) Mesmo o capitalismo, como o próprio sistema parasitário (BAU-
MAN, 2010) idealizava, não conseguiu compreender de forma adequada o
processo de globalização, pois se comprovou despreparado para lidar com
suas próprias externalidades, provocadas pelo risco. “O efeito bumerangue
também acaba por afetar países ricos, que justamente se haviam livrado dos
riscos através da transferência, mas que acabam reimportando-nos juntos
com os alimentos baratos.” (BECK, 2011, p. 53) 
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O cenário promove uma convergência entre política, economia, cultura
e consumo, além dos mais diversos vetores de significação social, todos em
certa medida constituídos nas verdades do processo de modernização.
Assim, é perceptível a posição de centralidade ocupada pela ciência na So-
ciedade de Risco, a qual não está corroborando para o esclarecimento nas
escolhas individuais, mas reforça ao fim e ao cabo as verdades produzidas
na modernização. (MARQUES, 2016)

Mesmo num futuro distante, quando se tiver uma visão mais abrangente dos
tempos que correm, sem dúvida não haverá consenso entre os historiadores
com relação a se nossa geração poderia ter optado por outros caminhos mais
seguros. Não obstante, é preciso agir, mesmo sem saber o que nos espera ao
longo do caminho que escolheremos tomar. (DOUGLAS; WILDAVSKY,
2007, p. 4)

O risco, enquanto categoria do futuro2, jamais consegue ser esclarecido
por completo, além disto, não se presta a debates em convicções absolutas,
porém não pode igualmente ser silenciado para que se aguarde o desfecho
positivo ou negativo. Assim, a teoria política recoloca o indivíduo nas dis-
cussões públicas e reedifica a construção social. “O alcance da escolha aber-
ta ao indivíduo não é o fator decisivo para a determinação do grau de liber-
dade humana, mas o que pode ser escolhido e o que é escolhido pelo
indivíduo.” (MARCUSE, 1978, p. 28)

No mesmo sentido, não apenas as verdades não são possíveis no con-
texto apresentado, mas igualmente as próprias certezas, sem experiências
concretas, também são inadmissíveis, não só um sentir ou experimentar,
mas o reconhecer, que poderá se transformar em uma experiência, como
afirma Ulrich Beck (2011), de dinâmica política sem precedentes. “Quando
se acredita neles, passam a ter as consequências sociais, econômicas, polí-
ticas e jurídicas [...].” (BECK, 2011, p. 95, grifo do autor) 

As possíveis tentativas sistemáticas de encobrimento do risco, de ma-
nutenção do status quo social, bem como de desviar o direito destas discus-
sões, impõe a necessidade revisionista do contexto, pois sem a competente
possibilidade de reconhecer os riscos, se fragiliza a autoridade científica e
transforma suas verdades em questionamentos infindáveis, seja nas ciências
naturais ou na tecnologia. A ciência foi extremamente afetada em seus pro-
cessos na modernização3, o que impacta em certa medida nas verdades cons-
tituídas no seu âmbito, as quais podem sofrer questionamentos de toda sorte
acerca de seus interesses ou dominâncias. O Consumo e o Risco são, em
parte, também produtos desta sociedade cada vez mais imbricada com a ciên-
cia e tecnologia, mas a externalidade acaba sempre restando ao ambiente. 
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3 CONSUMO, RISCO E AMBIENTE: UM TRIpÉ NA
SOCIEDADE CONTEMpORÂNEA
Os contextos sociais em que os indivíduos estão inseridos são capazes de se
tornar determinantes em alguns aspectos, no tocante a modificação sensível
das relações de consumo. “As tendências para a competição, igualização e
imitação, de um lado, e para a diferenciação, individualização e distinção,
de outro [...]” (FEATHERSTONE, 1997, p. 161) podem ser consideradas
como formas pujantes deste processo, que não pode ser alijado da pós-mo-
dernidade ou como prefere Anthony Giddens (1991), alta modernidade (mo-
dernidade reflexiva).

Todavia, o consumo, da mesma forma pode existir alijado da cultura,
o que quer dizer, também da própria cultura do consumo, a qual não con-
centra as formas de ocorrência de reprodução social, mas sim, é uma das
principiais. (MARQUES, 2016). Mas, “[...] não é a única maneira de realizar
o consumo e reproduzir a vida cotidiana; mas é, com certeza, o modo domi-
nante, e tem um alcance prático e uma profundidade ideológica que lhe per-
mite estruturar e subordinar amplamente outras.” (SLATER, 2002, p. 17).

Diante da leitura do fenômeno do consumo, Herbert Marcuse (1978),
compreende uma explicação que se aproxima da Cultura de Consumo, ao
passo que Don Slater (2002) se posiciona mais próximo da preferência por
uma Cultura do Consumo. Os desdobramentos, em que as divergências entre
eles podem se apresentar como possíveis circunda justamente a questão de se
a sociedade se orienta para o consumo, ou pelo consumo, o que se destaca pela
formulação de conceitos próprios da modernidade, como o individualismo.
“Os conceitos modernos de individualismo, baseados nas práticas modernas
da troca no mercado, varreram a possibilidade, bem como a conveniência de
uma ordem de status fixa.” (SLATER, 2002, p. 37). Segundo uma leitura por
intermédio da Teoria Social da Estruturação, esta posição permitiria identificar
uma clara redução de dualidade das estruturas, pois o indivíduo não analisaria
reflexivamente suas ações, o que dirá ações de outros indivíduos.

Desta forma, a sociedade contemporânea é conducente e conduzida
pelos riscos, quaisquer tentativas de sistematizar propostas de distribuição
do risco do consumo sequer foram consideradas. Entretanto, ao se admitir
que esta discussão passa pela compreensão do risco do consumo como um
fenômeno cultural, o torna em algo relativamente mais complexo e deve
tomar um rumo interdisciplinar.

O risco na sociedade contemporânea dialoga com os denominados
avanços promovidos no campo da tecnologia e da ciência, o que retorna a
questão de se os indivíduos estão dispostos ou detém aprendizado suficiente
para eleger os riscos nos quais irão apostar seu futuro.

Realizadas escolhas por estes indivíduos, a alienação não será capaz de
irracionalizar a conduta, mas apenas reduzir a capacidade de reflexividade e
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com isto afastando a compreensão completa do processo. 
Com isso, o risco passa incólume e se enraíza, sem quaisquer maiores

discussões na sociedade contemporânea, até que sua percepção seja im-
provável. “A pluralização imanente do risco também questiona a raciona-
lidade dos cálculos de risco. Por outro lado, a sociedade não é modificada
apenas pelo que é visto e intencional, mas também pelo que não visto e
pelo não intencional.” (BECK, 2012, p. 269) Todavia, é necessário advertir
que não se pretende reduzir completamente o social ao cultural como tam-
bém propõe Mary Douglas e Arron Wildavsky (2012), mas sim verificar
que parte da racionalidade empregada, sob a premissa da Teoria Social da
Estruturação.

Desta forma, o consumo como força motriz de interações sociais ou
mesmo considerado como força produtiva neste cenário, pode expor ou
acrescer um véu sobre o risco, pois como verificado as verdades científicas
são bastante influenciadas no processo de modernização. Ocorre, ainda, a
integração do terceiro elemento de um tripé neste contexto, que é a reper-
cussão ao ambiente, pois é sabido que os riscos, não são apenas ao indivíduo,
se é que se pode considerar o indivíduo como fora do ambiente, mas também
é impactante diretamente ao ambiente.

4 EpISTEMOLOGIAS OUTRAS  E A RACIONALIDADE
AMBIENTAL
Refletir sobre questões ambientais, por si já é tarefa tormentosa, ao passo
que sempre encontra a sombra das ciências naturais. É por este motivo que
se faz necessário compreender que o ambiente também é uma categoria so-
ciológica e não apenas o meio das espécies e populações biológicas, ou seja,
se está diante de uma racionalidade social composta por diversos saberes.
(LEFF, 2010) O “[...] saber ambiental ultrapassa o campo da racionalidade
científica e da objetividade do conhecimento [...]” (LEFF, 2010b, p. 168),
permitindo que se tenha maior criticidade, agregando a interdisciplinaridade
em um cenário complexo.

A racionalidade ambiental é construída por esse rompimento dos dis-
cursos centralizadores das ciências naturais, que edifica o saber ambiental
que foi “[...] externalizado pela racionalidade econômica, científica e tec-
nológica da modernidade [...]” (LEFF, 2010b, p. 160), para lhe revestir da
interdisciplinariedade. “Isso propõe a revalorização de um conjunto de sa-
beres sem pretensão de cientificidade”. (LEFF, 2010b, p. 168)

As reações aos diversos espectros da modernidade que, por décadas
vem dominando as discussões na seara ambiental, e conduzindo os debates
à uma racionalidade distante da construção do conhecimento com contributo
de uma percepção social, precisam de revisão. A estruturação de saberes
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promovida e re(organizada) pelo paradigma moderno, também contribui
para o atual estado de coisas em que o campo ambiental se encontra. A ra-
cionalidade ambiental que emerge deste processo é mais um discurso de re-
sistência e um suporte do que uma via única e uma estrada segura que se
deve trilhar cegamente. (MARQUES, 2016)

O campo sociológico, como outros tantos que se reúne com ele, pode
ser considerado como um ponto de partida, mas não como uma solução ou
a linha de chegada das discussões ambientais contemporâneas, tendo em
vista que se propõe a rediscutir as bases produtivistas comércio, trabalho ou
consumo. A Sociologia do Conhecimento para Enrique Leff (2010b) é “pro-
grama forte” nesta edificação. Assim,

[...] constrói-se sobre novas bases epistemológicas, enquanto que a proble-
mática ambiental produz um objeto de conhecimento complexo que ultra-
passa o campo de referência das disciplinas para a explicação desta reali-
dade complexa, mas induz a produção de novos conceitos e, inclusive, a
desconstrução e ruptura de certos paradigmas estabelecidos do conheci-
mento. Estas mudanças epistêmicas não só dependerão do questionamento
externo às ciências, mas das próprias estruturas do conhecimento de cada
campo do saber que as tornam mais dúcteis ou rígidas para incorporar e
amalgamar um saber ambiental. (LEFF, 2010b, p. 140-141)

O indivíduo exerce neste processo de questionamento uma função in-
dispensável nesta arena de discussões e contrapontos que se tornou a socie-
dade contemporânea ao enfrentar a temática ambiental, como bem afirma
Enrique Leff (2006). O que se pode perceber, é que mesmo partindo de pre-
missas que parecem inicialmente distintas, Anthony Giddens (2009), Ulrich
Beck (2011), Zygmunt Bauman (2008) e Enrique Leff (2010b) em suas
construções encaminham para o elemento de aprendizagem, cada qual em
sua matriz e nomenclatura de predileção. “As considerações sobre a quali-
dade de vida propõe assim um questionamento sobre a homogeneização de
meios massificados para produzir e satisfazer as necessidades de diferentes
culturas, como suas relações com o ambiente.” (LEFF, 2010b, p. 147) 

O Consumo não se afasta deste contexto, pois integra o cotidiano do
indivíduo na sociedade contemporânea, bem como o construto de vida. O
resultado que pode ser traduzido nesta Sociedade de Consumo4, é uma re-
dução abrupta e eficaz do processo cognoscitivo indispensável para análise
reflexiva da modernidade. Os movimentos de resistência perderam sua ca-
pacidade de aprendizagem, e o cenário que se asseverou com o processo de
globalização, ao passo que o ressurgir ou o ampliar de tentativas de oposi-
ção, normalmente esbarram na falta de compreensão ou distância do locus
de construção do conhecimento aceitável.
SUMÁRIO



O saber ambiental que será produzido neste cenário será fonte de ali-
mentação social para discussões e aprendizagem na estruturação, pois é por
esse intermédio que os indivíduos podem desenvolver cognoscitividade su-
ficiente para interferir nas estruturas, dentro de um cenário futuro. Devido
a necessidade de construção teórica de (re)pensar e (re)discutir o papel do
Consumo e do Direito na sociedade contemporânea, que são indispensáveis
os debates epistemológicos da seara ambiental.

O Direito, por ser uma Ciência Social Aplicada, necessita de grande
aporte de outros campos do conhecimento científico para enfrentar suas pró-
prias deficiências cognitivas, mas para isso, ainda, precisa superar deficiên-
cias relacionais com as outras ciências de esferas afins. (MARQUES, 2016)
Este processo passa por uma incorporação da Racionalidade Ambiental vol-
tada à sustentabilidade nos termos propostos por Enrique Leff (2006), onde
se congrega a articulação de quatro níveis de racionalidade: a racionalidade
material ou substância; as racionalidades teóricas; a racionalidade técnica
ou instrumental; e a racionalidade cultural, visando produzir uma epistemo-
logia marcada pela complexidade 

A junção entre Sociedade e Ambiente é indispensável, pois a própria
tentativa de superar os problemas relacionais do Direito passa por esta via,
eis que com a utilização do vetor socioambiental, a Racionalidade Ambien-
tal será locus de diálogo permanente com as Ciências Jurídicas. Ademais,
se faz cogente uma imprescindível superação do paradigma positivista e
dogmático que ainda domina o cenário jurídico, bem como incorporar os fe-
nômenos contemporâneos.

5 CONSIDERAÇõES FINAIS
Por muito tempo o Direito não se relacionou adequadamente com as demais
Ciências Sociais, o que de toda sorte trouxe enormes prejuízos epistêmicos,
tendo em vista a redução da capacidade de reflexividade. Todavia, com uma
abertura mais contemporânea, em especial, com as contribuições de estu-
diosos da denominada Escola de Frankfurt foi possível entender a indispen-
sabilidade destes diálogos, eis que o encastelamento dogmático não permitia
avançar sobre as demandas das complexas sociedades em transformação.

As relações entre a Sociedade Contemporânea, a Ciência e Indústria,
só faz ampliar a complexidade, ou como prefere Leonel Severo Rocha
(2013), uma hipercomplexidade. Cenário este que não suporta ser lido pelas
mesmas lentes do direito não reflexivo, pois fenômenos como Risco que
foram resignificados nesta quadra da modernidade trazem consigo dificul-
dades extras ao Direito. Entretanto, as dificuldades retornam, quando se fala
de fenômenos não bem compreendidos no âmbito de outras ciências como
o Consumo.
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A compreensão do Consumo como um fator que necessidade de regu-
lação, controle, regulamentação, normatização é o que o Direito de matriz
positivista propõe e, isto dificulta o processo de aprendizagem dos indiví-
duos. O Consumo é em suma um fenômeno que pode ser considerado como
centralizador de um processo de promoção de risco ao Ambiente, pois não
se pode afastar sua consideração de força produtiva e que merece destaque
na Sociedade Contemporânea.

Todavia, há uma necessidade de acompanhar nas questões ambientais
o amadurecimento de um campo de estudos dentro da Sociologia, qual seja,
a Sociologia Ambiental, que embora incipiente, vem para reapropriar o ca-
ráter social do Ambiente e abrir os flancos à nova racionalidade que se fun-
damenta na Epistemologia Ambiental de Enrique Leff (2010b) que enlaça
de maneira interdisciplinar na temática em discussão. 

Assim, resignificar o Consumo dentro da Racionalidade Ambiental
proposta por Enrique Leff (2006), visa em síntese congregar conhecimento
e saberes, permitindo que o Direito mantenha uma relação mais próxima
com fenômenos deste estágio da modernidade como Risco e Consumo. É
indispensável a premissa que o Consumo na Sociedade Contemporânea é
promotor de Risco ao Ambiente, eis que a Tecnologia e a Ciência que em
dada medida estão alinhadas com o processo da industria e por consequência
do comércio, relativizou a conformação da verdade neste contexto.

A Sociedade Contemporânea e sua complexidade sempre desafiaram
o Direito, mas as repostas deste, em um diálogo interdisciplinar, promoven-
do aprendizagem não têm sido o norte nas últimas décadas. Os Riscos que
transpassam do Consumo ao Ambiente e, justamente por este motivo, ne-
cessitam de reflexividade e monitoramento, urgem por uma Racionalidade
Ambiental, construída no Social e no Ambiental. Afinal, possibilidades ou-
tras de análise no âmbito do Direito só podem e só irão ocorrer com essa
abertura à Racionalidade Ambiental.
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NOTAS

1 No mesmo sentido, para Ulrich Beck (2011, p. 41, grifo do autor) os “[...]
riscos são inicialmente bens de rejeição, cuja inexistência é pressuposta até prova
em contrário - de acordo com o princípio: ‘in dubio pro progresso’, e isto quer
dizer: na dúvida, deixa estar. [...] Os riscos podem ser legitimados pelo fato de
que sua produção não foi nem prevista, nem desejada. As situações de ameaça
precisam, portanto, na civilização cientificizada, romper o privilégio da tabulari-
zação que as cerca e ‘nascer cientificamente’.”

2 “O núcleo da consciência do risco não está no presente, e sim no futuro.
Na sociedade de risco, o passado deixa de ter força determinante em relação ao
presente. Em seu lugar, entra o futuro, algo, todavia, inexistente, construído e fic-
tício como ‘causa’ da vivência e da atuação presente. Tornamo-nos ativos hoje
para evitar e mitigar problemas ou crises amanhã ou depois de amanhã, para tomar
precauções em relação a eles - ou então justamente não.” (BECK, 2011, p. 40,
grifo do autor)

3 “O progresso da ciência amplia o entendimento que o Homem tem do
mundo natural. À medida que expande novos campos de conhecimento, entretan-
to, a ciência pode, do mesmo modo, aumentar a lacuna, entre o que se sabe e o que
se gostaria de saber. O que seria preciso para compreendermos em sua plenitude
os riscos que corremos? Nada menos que o conhecimento total (uma resposta
louca para uma pergunta impossível).” (DOUGLAS; WILDAVSKY, 2007, p. 3)

4 Neste sentido: “O termo sociedade do consumo introduz uma mudança:
em vez de o consumo ser considerado como mero reflexo da produção, passa-se
a concebê-lo como fundamental para a reprodução social. O termo cultura do con-
sumo não apenas assinala a produção e o relevo cada vez maiores dos bens cultu-
rais enquanto mercadoria, mas também o modo pelo qual a maioria das atividades
culturais e da práticas significativas passa a ser mediadas através do consumo.
Este último envolve progressivamente o consumo de signos e imagens. Assim o
termo cultura do consumo indica a maneira com que o consumo deixa de ser sim-
ples apropriação de um valor de uso e torna-se  consumo de signos e imagens, em
que a ênfase na capacidade de remodelar incessantemente o aspecto simbólico ou
cultural da mercadoria torna mais apropriado referir-se a signos-mercadorias. A
cultura da sociedade de consumo, portanto, é considerada um vasto complexo flu-
tuante de signos e imagens fragmentárias que produz uma incessante interação
que desestabiliza significados simbólicos e uma ordem cultural há muito tempo
mantidos [...]” (FEATHERSTONE, 1997, p. 109-110, grifo do autor)
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TEORIA SOCIOLÓGICA CLÁSSICA E DIREITO: 
UM ESTUDO SOBRE MAX WEBER E A
RACIONALIZAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA.

Mariana Motta Vivian1

Resumo: Este trabalho discute o tema da racionalização da esfera jurídica
na obra de Max Weber.  Objetiva traçar algumas considerações e apon-
tamentos iniciais que permitam a identificação de marcos relevantes de
sua teoria para a compreensão e reflexão sobre o direito. Trata-se, por-
tanto, de um estudo inicial que visa fornecer um ponto de partida para
aprofundamentos posteriores. Para tanto, utiliza-se de alguns escritos do
autor e também de obras e textos de apoio para a interpretação de suas
formulações. O texto começa por elucidar o que autor entende por direito,
passando, na sequência, a uma abordagem de seu processo de racio-
nalização em relação com outras esferas características da vida social:
a religiosa, a política e a econômica. Ao final, busca trazer algumas con-
siderações finais que sintetizam o conteúdo abordado e colocam em
questão o sentido do direito da forma em que é compreendido na con-
temporaneidade.

Palavras-chave: Direito; Max Weber; Racionalização; Teoria sociológica
clássica.

Abstract: This paper discusses the issue of the legal sphere rationalization
in Max Weber ‘s work. It aims to draw some considerations and initial
notes that allow the identification of relevant aspects of his theory for the
understanding and reflection on the law. It is therefore an initial study which
aims to provide a starting point for further studies. To do so, it uses some
writings of the author and also supporting texts for the interpretation of his
formulations. The text begins by elucidating what the author understands
by law, and then goes on to approach it process of rationalization in re-
lation to other spheres of social life: the religious sphere, the political
sphere and the economic sphere. In the end, it seeks to bring some final
considerations that synthesize the content addressed and call into question
the sense of the law in the way it is understood in the contemporary world.
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INTRODUÇÃO
O que caracteriza a modernidade? De forma geral, pode-se dizer que essa é
uma questão que acompanha o trabalho desenvolvido pelos autores clássicos
da sociologia, como Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Este último
identifica no processo de racionalização dos vários segmentos da vida social
uma de suas marcas principais. 

Desta forma, o presente trabalho buscará abordar aquilo que pode ser
denominado como a “teoria da racionalização”, formulada por Max Weber,
e sua relação com uma forma específica de ordenação normativa da vida so-
cial: o direito.  Embora seja algo observado, na maior parte dos casos, como
uma questão secundária ou incidental nas releituras sociológicas de sua
obra, o fenômeno jurídico aparece, para o autor, como um aspecto impor-
tante que marca a vida social e as transformações pelas quais passava a so-
ciedade de seu tempo. 

Para tanto, este estudo recorre a alguns escritos do autor e também se
ampara em obras e textos de apoio para a interpretação de suas formula-
ções. O objetivo, portanto, é traçar algumas considerações e apontamentos
iniciais sobre o tema da racionalização da esfera jurídica em Max Weber,
que possam fornecer alguns marcos relevantes de sua teoria para aprofun-
damentos posteriores. Assim, o texto começa por elucidar o que autor en-
tende por direito, passando, posteriormente, a uma abordagem de seu pro-
cesso de racionalização em relação com outras esferas características da
vida social: a religiosa, a política e a econômica. Ao final, busca trazer al-
gumas considerações finais que sintetizam o conteúdo abordado e colocam
em questão o sentido do direito da forma em que é compreendido na con-
temporaneidade. 

LEGITIMIDADE E COAÇÃO: O DIREITO EM MAx WEBER
No que toca às formulações de Max Weber, é possível observar uma vasta
produção acerca do direito e de seu papel no processo de transformação pelo
qual passava o mundo ocidental. Assim como ocorre com os demais teóricos
clássicos da sociologia, sua abordagem sobre o tema encontra-se difundida
por diversos de seus trabalhos publicados.  Cabe destacar, contudo, a pro-
funda atenção que dedicara, em sua produção teórica, à questão do ordena-
mento legal na história das diferentes sociedades e, sobretudo, na sociedade
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europeia moderna – legado este que permite que muitos intérpretes o situem
dentre os fundadores de uma sociologia do direito.

A despeito das considerações acima tratadas, algumas das principais
contribuições do autor a respeito da problemática podem ser encontradas reu-
nidas em sua obra Economia e Sociedade (WEBER, 1999), ocasião em que
dedica um capítulo inteiro2 ao estudo das relações entre direito e sociedade.
É neste trabalho, portanto, que Weber busca trazer uma definição do conceito
de direito, determinando que uma ordem se traduz em direito quando

está externamente garantida pela probabilidade de coação física ou psíquica
mediante a ação de um corpo de homens expressamente dirigida a forçar a
sua observância ou a castigar a sua transgressão (WEBER, 2010, p. 63-64). 

O elemento essencial do conceito3 para a discussão que propõe reside
na ideia da existência de um “corpo coercitivo” (WEBER, 2010, p. 65), que
pode ser de diferentes espécies (e não necessariamente estar relacionado a
uma instância judicial tal qual se conhece hoje). Ao mesmo tempo, cabe des-
tacar o fato de Weber enxergar o direito enquanto uma forma de “ordem le-
gítima”, isto é, um corpo de máximas que se apresentam para ação como ob-
rigatórias ou exemplares (WEBER, 2010, p. 58-59). É nesse contexto que
o autor distingue direito de convenção: ambos são considerados uma espécie
de ordem legítima, mas esta última carece de um corpo coercitivo, sendo
garantida pela reprovação da conduta desviante pelos sujeitos circundantes
(WEBER, 2010, p. 63). Tanto o direito quanto a convenção figuram, em sua
teoria, como ordens legítimas garantidas externamente, mas Weber também
ressalta a possibilidade de ordens garantidas externamente serem, além
disso, garantidas internamente, como ocorre com as representações norma-
tivas de caráter ético (2010, p. 67-68). Tais categorias aparecem, portanto,
como fontes básicas de normas para a sociedade. 

Assim, para Weber, as relações sociais mais estáveis seriam aquelas
em que há uma orientação subjetiva marcada pela crença em uma ordem le-
gítima (GIDDENS, 2005, p. 216). O ponto chave desta concepção reside
antes nesta orientação pela crença, do que na obediência ou não às regras.
Ao mesmo tempo, como visto, a compreensão de tal ordem legítima enquan-
to direito passa pela existência de um  aparelho coercitivo que pode ter um
caráter variado (um grupo de parentesco, um grupo religioso, ou um corpo
administrativo, por exemplo).

Tais demarcações mostram-se relevantes na medida em que a com-
preensão do mundo social, para Weber, passa pela compreensão das ações
sociais humanas e dos sentidos e valores que as fundamentam. Nesse con-
texto, o autor realiza uma distinção entre o ponto de vista legal e o ponto de
vista sociológico4 (WEBER, 2011, p. 23-29), argumentando que o jurista
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tende a se perguntar qual significado normativo deve ser atribuído logica-
mente a uma proposição jurídica – isto é, ele já aceita a validade empírica
das proposições legais. O sociólogo, por sua vez, tende a indagar-se acerca
do que realmente acontece para que certas pessoas considerem subjetiva-
mente certas normas como válidas e ajam de acordo com elas. O fato de al-
gumas pessoas agirem de determinada maneira porque as proposições legais
assim o prescrevem aparece, assim, como um elemento essencial no surgi-
mento e continuação de uma ordem jurídica5.  

Quando busca explicar a modernidade, em A Ética Protestante e o Es-
pírito do Capitalismo (WEBER, 2013), Weber atenta para a crescente incli-
nação dos sujeitos a agirem no mundo de forma racional, processo este que
teria origem na religião, mas que, pouco a pouco, se alastraria a outras esferas
da vida social. A isso se dá o nome de “racionalização”, um processo que,
para Weber, se constitui como um “fenômeno complexo, que assume muitas
formas concretas, e que progride de modo diferente em diferentes áreas da
vida social” (GIDDENS, 2005, p. 184).  Nas palavras do próprio autor: 

Pode parecer, afinal, que o desenvolvimento do espírito do capitalismo é mais
bem compreendido como uma parte do desenvolvimento do racionalismo
como um todo, e poder-se-ia inferi-lo da posição fundamental do racionalismo
acerca dos problemas básicos da vida. Nesse processo, o protestantismo teria
de ser considerado apenas na medida em que constitui um estágio anterior ao
desenvolvimento de uma filosofia puramente racionalista. Mas qualquer ten-
tativa séria de avançar nessas teses torna evidente que tal maneira simplista de
colocar a questão não funcionará, notadamente por conta do fato de que a his-
tória do racionalismo apresenta um desenvolvimento que de modo algum
segue linhas paralelas nas várias esferas da vida (WEBER, 2013, p. 76-77).

Para Sell (2013, p. 90), o processo de racionalização em Weber não é
algo que pode ser determinado de maneira prévia, como um tipo ideal, mas,
sim, um tópico que aparece e que é desenvolvido pelo autor sempre de forma
situada. Reconhecendo a diversidade de interpretações acerca do tema, Sell
(2013) busca explicar a ideia de racionalização de Weber a partir da noção de
“racionalidade” que desenvolve ao longo de sua obra. Ele argumenta, assim,
que, para pensar a racionalização, Weber recorreu a quatro conceitos de ra-
cionalidade, na forma de dois pares de tipos ideais, que estão em localizações
distintas da sua obra e que operam em âmbitos diferentes de suas análises: o
par racionalidade formal/racionalidade material, utilizado como instrumento
de análise, principalmente do direito e da economia; e o par racionalidade teó-
rica/racionalidade prática, utilizado para estudar a ética econômica das reli-
giões mundiais. A racionalização, assim, aparece como noção multidimen-
sional na obra weberiana. 
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É partindo dessas noções introdutórias que se torna possível compreen-
der de que forma o fenômeno jurídico é compreendido por Weber, assim
como o lugar que este ocupa no processo que marca a constituição da mo-
dernidade ocidental para o autor. Assim como o faz com outras esferas da
vida social, Weber também busca dedicar-se ao estudo da crescente racio-
nalização dos conceitos e das práticas jurídicas, principalmente no que toca
à civilização ocidental. Em Economia e Sociedade (WEBER, 1999), seguin-
do seu próprio método de análise sociológica, começa por propor a distinção
de quatro tipos ideais de direito6, os quais podem ser sistematizados da se-
guinte forma: 

o direito material e irracional, que se funda no arbítrio do legislador e no
sentimento pessoal do juiz sem se referir a normas gerais [...]; o direito ma-
terial racional, que se tem quando o legislador ou o juiz decidem com base
em um livro sagrado [...] ou utilizando-se de imperativos éticos, regras de
oportunidade utilitária, máximas políticas e assim por diante; o direito for-
mal e irracional, que se tem quando o legislador e o juiz formalizam suas de-
cisões, mas com base em normas que fogem à razão, na medida em que se
fundam em revelações, oráculos ou formas equivalentes; e o direito formal e
racional, que se tem quando o legislador e o juiz decidem com base em pre-
cedentes e referindo-se a normas estatuídas e codificadas, e formalizam suas
decisões com base em conceitos abstratos criados pelo pensamento jurídico
(TREVES, 2004, p. 161).

A essa tipologia sincrônica, estaria relacionado aquilo que Weber
(1999, p. 143) chama de “etapas de desenvolvimento teórico” do direito e
do procedimento jurídico (uma espécie de leitura diacrônica da tipologia re-
ferida), marcadas inicialmente pela sua revelação carismática por “profetas
jurídicos”, passando pela criação e aplicação empírica do direito por “notá-
veis togados” através de precedentes, também pela sua imposição pelo im-
pério leigo e por poderes teocráticos, chegando, por fim, à sua organização
sistemática aplicada profissionalmente por juristas especializados7. Assim, 

as qualidades formais do direito desenvolvem-se nesse processo a partir da
combinação de um formalismo magicamente condicionado a uma irraciona-
lidade determinada pela origem em revelações, no procedimento jurídico
primitivo, passando, eventualmente, por uma racionalidade material ou não-
formal, ligada a um fim e patrimonial ou teocraticamente condicionada,
rumo a uma racionalidade e sistemática jurídica crescentemente especiali-
zada e, portanto, lógica e, por essa via - sob aspectos puramente externos -,
ao progresso da sublimação lógica e do rigor dedutivo do direito e da técnica
racional do procedimento jurídico (WEBER, 1999, p. 143).
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Os elementos destacados até aqui levam a crer, como afirmava Trubek
(2007, p. 158), que, ao analisar as relações de direito na sociedade, Weber
preocupou-se em destacar duas dimensões e suas respectivas variações: o
seu grau de racionalidade e a natureza de sua legitimidade. A primeira estaria
associada à criação e aplicação de normas, e a segunda aos seus aspectos de
fundamentação e manutenção.

Além disso, Schluchter acrescenta que, segundo o pensamento webe-
riano, a racionalização formal e material do direito mantém uma relação an-
titética, isto é, que quanto mais progride o desenvolvimento jurídico, menos
compatíveis se fazem as racionalidades procedurais e substantivas: 

No direito “primitivo” eram um, mas no direito moderno um dualismo,
mesmo um antagonismo, parece ter se desenvolvido. Quanto mais consis-
tentemente se articula o formalismo jurídico, que é controlado pelo inte-
lecto, mais a racionalidade procedural rejeita a racionalidade substantiva
[...]. A racionalidade procedural e a racionalidade substantiva parecem ser
antagônicas e ter origens diferentes também. No entanto, o direito moderno
emancipou-se em grande parte de todas as autoridades externas e obteve um
alto grau de consistência com base em sua racionalidade procedural
(SCHLUCHTER, 1981, p. 89, tradução da autora).

Weber adverte, no entanto, que estas etapas de racionalização formu-
ladas teoricamente representam “traços mais gerais do desenvolvimento”
do direito no Ocidente (1999, p. 144), e não necessariamente coincidem com
a realidade histórica concreta, reconhecendo a natureza diversa das causas,
formas e graus de racionalização desta esfera. As maiores diferenças nesse
desenvolvimento estariam relacionadas a outras esferas da organização so-
cial, tal como a religião, a política e a economia. 

ESFERA RELIGIOSA: SECULARIZAÇÃO E
RACIONALIZAÇÃO JURÍDICA
Acerca da esfera religiosa, podem ser traçadas relações estreitas entre a con-
cepção da secularização em Weber e sua explicação da racionalização jurí-
dica. Pierucci (1998, p. 48-49) chega a afirmar que o que existe de mais pre-
cioso na contribuição weberiana à tese da secularização consiste na
“capacidade de pôr à mostra de modo convincente a interface entre racio-
nalização religiosa e racionalização legal”. Em sua interpretação, 

a racionalização religiosa, que desencadeia, desdobra e acompanha no Ocidente
o desencantamento do mundo, implica ou supõe, embora não se identifique
com, a racionalização jurídica, que de seu lado perfaz o desencantamento da
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lei, a dessacralização do direito, e põe de pé o moderno Estado laico como do-
mínio da lei (PIERUCCI, 1998, p. 49).

Quando trata do tema da religião, Weber a aborda a partir da noção de
desencantamento do mundo8, processo histórico de “luta da religião contra
a magia” inscrito no trajeto da racionalização e que compreende a seculari-
zação, a qual remete à “luta da modernidade cultural contra a religião” (PIE-
RUCCI, 1998, p. 51). Desta forma, o desencantamento do mundo avança à
medida que cresce a racionalização da dominação política laicizadora.

Weber demonstra que é precisamente a partir do desenvolvimento no
Ocidente de uma separação de esferas normativas, isto é, da divisão entre
leis sagradas da igreja cristã e leis seculares, que se torna possível a constru-
ção de um direito moderno tal como se compreende hoje. O caráter sistemá-
tico que caracteriza essa esfera cada vez mais racional adviria da viabilidade
de constituição de um corpo de juristas voltado unicamente para tal:

A extensa colaboração de especialistas experientes e qualificados na área do
direito, que em proporção crescente se dedicam “profissionalmente”, como
advogados e juízes, a esta tarefa, dá à maior parte do direito assim criado o
caráter de um “direito de juristas” (WEBER, 1999, p. 72). 

Pierucci (1998, p. 53) destaca o fato de que, sob muitos aspectos, a re-
construção weberiana da racionalização do direito se assemelha a raciona-
lização da esfera religiosa que opera no Ocidente, que vai desde a “elimina-
ção da magia como meio de salvação”, passando pela “sistematização
teológico-racional da doutrina revelada”, até a “sublimação ética”. Isto é,
“o ponto de partida é sempre sacral; o ponto de chegada, dessacralizado”
(PIERUCCI, 1998, p. 53). É neste sentido que o autor chega a afirmar que
o quadro geral da racionalização jurídica poderia ser denominado como o
“desencantamento do direito” ou o “desencantamento da lei”.

A relação entre tais processos, portanto, caminha no sentido da sua au-
tonomização. O direito, antes revelado religiosamente, passa a adotar mé-
todos e procedimentos cada vez mais racionais, com o crescente descrédito
de sua antiga forma de operação, que passa a ser entendida como irracional
e arbitrária. Desta forma, abre-se caminho para a constituição de uma lógica
interna própria, “capaz de fundamentar-se a si mesma de modo reflexivo
sem ter de recorrer a forças supra-sensíveis ou a normas já dadas de qualquer
natureza” (PIERUCCI, 1998, p. 54).
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ESFERA pOLÍTICA: ESTADO MODERNO E
RACIONALIZAÇÃO JURÍDICA
No entanto, como referido, a constituição desta forma racionalizada de di-
reito está em profunda relação com a racionalização de outras esferas. Além
da necessária separação entre esferas normativas, Weber demonstra que o
direito moderno só se constitui enquanto tal dada a emergência de determi-
nadas estruturas políticas. Há, portanto, uma relação bastante próxima, e de
“mão-dupla”, entre o direito racional formal e o estado burocrático moderno.   

A ideia de dominação desenvolvida pelo autor aparece, nesse sentido,
como um elemento chave para a compreensão dessa relação. A este respeito,
Giddens (2005, p. 218) refere que se trata de um conceito relativo “aos casos
de exercício de poder em que um agente obedece a uma ordem específica
dada por outrem”, sendo “o caráter legítimo de que a subordinação se reveste
aos olhos dos próprios subordinados” seu principal sustentáculo9. Assim
como o faz com outras noções, Weber distingue tipos ideais de legitimidade
com base na relação de dominação, isto é, diferencia fundamentos de legi-
timidade da dominação: a tradicional, a carismática e a legal10.

Originariamente, encontra-se, portanto, ordens validadas pelo caráter sa-
grado da tradição, isto é, daquilo que sempre existiu. Com as criações novas e
conscientes de ordens vem, primeiramente, a fé sagrada, naquilo que é revelado
ou exemplar, e, depois, também a fé axiológica-racional, naquilo que se tem
por absolutamente valioso. Por fim, adviria a forma mais corrente, relacionada
à crença na legalidade, por efeito de estatutos positivos (WEBER, 2010, p. 69-
71). Como exemplo de dominação tradicional, Weber refere o patriarcalismo,
baseado em “relações de piedade rigorosamente pessoais” e na “crença na in-
violabilidade daquilo que foi assim desde sempre” (WEBER, 1999, p. 234). O
princípio de legitimação da dominação tradicional residiria, portanto, na au-
toridade pessoal, por meio de uma tradição que prescreveria obediência a tal
autoridade. Já a dominação carismática estaria relacionada a um “portador de
carisma”, que “assume as tarefas que considera adequadas e exige obediência
e adesão em virtude de sua missão”, a qual, segundo seu sentido e conteúdo,
em regra se dirige “a um grupo de pessoas determinado por fatores locais, ét-
nicos, sociais, políticos, profissionais ou de outro tipo qualquer” (WEBER,
1999, p. 324). Assim, a dominação carismática corresponderia a uma “entrega
ao extraordinário” (WEBER, 1999, p. 198), geralmente personificado em re-
dentores, profetas ou heróis. Por fim, a dominação legal estaria baseada na
existência de uma autoridade que assim o é considerada em razão das normas
estatuídas, as quais são “racionalmente criadas, apelam ao senso da legalidade
abstrata e baseiam-se em instrução técnica” (WEBER, 1999, p. 234). A vali-
dade do poder de mando nesse tipo de dominação está intrinsecamente rela-
cionada com tal sistema de regras, que, além de regular as condutas sociais,
também autoriza o exercício de poder da autoridade legítima. 
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Aqui, contudo, é preciso ter um cuidado: o direito não se encontra as-
sociado apenas a este último tipo de dominação. Como já referido anterior-
mente, o direito, da forma como Weber o compreende, assume diversas for-
mas ao longo da história. Como esclarece Freund:

Todo agrupamento humano, qualquer que seja ele, exige para subsistir que
seus membros se submetam a regras comuns, capazes de o compelir se
assim for preciso. Foram esses usos de caráter coercitivo e proveitosos para
a atividade comum dos interessados, que formaram o direito e são eles que
continuam a torná-lo indispensável. O fato de em nossos dias a regulamenta-
ção jurídica se fundamentar em textos de lei não modifica a essência do di-
reito. A lei é o meio técnico recente de um modo de fazer mais antigo
(FREUND, 2003, p. 186). 

Portanto, a cada tipo de dominação, também poder estar relacionada
uma forma particular de ordenamento social com aparatos coativos, isto é,
uma forma particular de direito. A este respeito, a síntese de Trubek pode
ser esclarecedora:

Nas formas de dominação tradicionais, a tomada de decisões é empírica e
justificada com base em tradições imutáveis. Nas formas de dominação ca-
rismáticas, a população aceita o direito que lhe é imposto porque ele se ori-
gina de um líder extraordinário e toma a forma de tomada de decisões caso-
a-caso ou instantâneas. Nestes dois tipos de dominação, o direito torna-se
legítimo por fatores extrínsecos. Mas quando o “direito”, de maneira gené-
rica, torna-se direito racional, ele também se torna seu próprio princípio de
legitimação e a base de toda dominação legítima. Esta é a natureza caracte-
rística do direito “moderno” e, portanto, do “estado moderno” (TRUBEK,
2007, p. 162).

Segundo Weber (1999, p. 13), o direito, em sua forma lógico-metódica
racional, é composto pelas seguintes qualidades formais: (i) a decisão jurídica
manifesta-se como a aplicação de uma disposição abstrata a um fato concre-
to; (ii) para cada fato concreto é possível relacionar uma disposição jurídica
abstrata vigente por meios lógicos internos; (iii) o direito vigente constitui-
se como um sistema de disposições sem lacunas, ou, ao menos, é tratado
como tal; (iv) tudo que não pode ser construído racionalmente não interessa
para o direito; (v) todas as ações sociais são ou a execução ou a infração de
disposições jurídicas existentes. Todas essas características são de funda-
mental importância para a racionalização da esfera política e consequente
emergência do estado moderno, marcado pela organização burocrática. A
este respeito, todavia, Giddens (2005, p. 244) adverte que “a existência prévia
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de um sistema de direito racional não passou de uma das muitas influências
numa complexa interação de fatores que contribuíram para a formação do
Estado moderno”.

A dominação burocrática (ou dominação legal), por sua vez, tem, se-
gundo Weber (1999, p. 198-200), um funcionamento que se manifesta pelas
seguintes características: (i) possui competências oficiais fixas regidas por
regras, isto é, existem deveres, poderes e meios coativos que são delimitados
por regras gerais; (ii) possui uma hierarquia de cargos, que prevê um sistema
regulamentado de mando e subordinação; (iii) possui uma administração
que se baseia em documentos, em um quadro de funcionários e na separação
da atividade oficial da esfera privada da vida; (iv) possui uma atividade ofi-
cial que pressupõe instrução e conhecimento da matéria em questão; (v) pos-
sui uma atividade oficial que requer o emprego da plena força de trabalho
do funcionário; e (vi) possui uma administração de funcionários que se rea-
liza de acordo com regras que podem ser aprendidas. 

Até aqui, não é difícil notar a profunda ligação entre o funcionamento
burocrático moderno e a necessidade da existência de um conjunto de regras
que, por sua vez, correspondem àquelas qualidades formais do direito tra-
çadas. A burocratização é entendida pelo autor como um processo que,
oriundo da racionalização, se alastra a todas as formas de organização mo-
derna. A incorporação de tais processos pelo Estado moderno, por sua vez,
mostra-se eficaz para a consolidação do tipo específico de dominação bu-
rocrática-legal. Isso fica claro quando Weber expõe que:

A vinculação da administração moderna a regras está tão profundamente ar-
raigada na natureza desta que a teoria científica moderna supõe, por exemplo,
que a autorização, concedida legalmente a uma instituição pública, a regula-
mentar determinados assuntos mediante suas disposições não implica o di-
reito desta de regulamentar, mediante ordens específicas, cada caso especial,
mas somente a regulamentação num nível abstrato (WEBER, 1999, p. 200).

Weber (1999, p. 212) argumenta que uma das razões decisivas para o
avanço das organizações burocráticas no mundo moderno advém de sua “su-
perioridade puramente técnica sobre qualquer outra forma”11. Seu funcio-
namento estaria marcado por qualidades como precisão, rapidez, continui-
dade, uniformidade, conhecimento, entre outros. Ele ressalva, no entanto,
que tamanha “objetividade” e “perfeição técnica” (1999, p. 216) não se ma-
nifestam de forma absoluta na realidade social concreta. O mesmo pode ser
associado ao direito em sua lógica formal-racional: questiona-se, na prática,
qualidades como a ausência total de lacunas, a existência de juízes comple-
tamente autômatos na sua aplicação e a criação de normas que não exijam
em nenhum grau uma aplicação individualizante. 
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Importa, contudo, destacar o fato de que, por detrás do “ato de uma au-
têntica administração burocrática encontra-se um sistema de ‘razões’ racional-
mente discutíveis, isto é, a subsunção a normas ou a ponderação de fins e
meios” (WEBER, 1999, p. 216). Com o direito ocorre o mesmo, isto é, a exi-
gência de uma igualdade jurídica e o rechaço a arbitrariedades se fia na obje-
tividade racional formal da administração enquanto um de seus pilares funda-
mentais de funcionamento. A reflexão de Weber a este respeito é reveladora:

Particularmente para as massas não-possuidoras, a “igualdade jurídica” for-
mal e a aplicação do direito e administração “calculáveis”, tais como as exi-
gem os interesses “burgueses”, não trazem vantagem alguma. Para elas,
como é natural, o direito e a administração têm que estar a serviço do nivela-
mento das oportunidades de vida econômicas e sociais diante dos possuido-
res, e esta função eles apenas podem exercer quando adotam, em grande
parte, um caráter informal [...], devido a seu conteúdo “ético”. Não apenas
toda forma de “justiça popular” - que não costuma preocupar-se com razões
e “normas” racionais -, como também toda forma de influência intensa da
administração pela chamada “opinião pública”, isto é, nas condições da de-
mocracia de massas, por uma ação social nascida de “sentimentos” irracio-
nais e, em regra, encenada ou dirigida por chefes de partidos e pela im-
prensa, malogram o decurso racional da justiça e da administração no
mesmo grau ou até em grau muito mais alto que o podia fazer a “justiça de
gabinete” de um soberano “absoluto” (WEBER, 1999, p. 217).

Uma organização burocrática terá, assim, por princípio, o exercício da
dominação vinculado a regras abstratas, a partir da exigência de uma igual-
dade jurídica que corresponde a uma condenação do privilégio e repúdio a
resolução de problemas caso a caso (WEBER, 1999, p. 219). Nesse sentido,
a racionalização da esfera política e da esfera jurídica estão intimamente as-
sociadas à burocratização, tanto do direito, quanto do Estado moderno. Tal
lógica burocrática, que, como visto, comporta tanto uma maneira específica
de funcionamento – formal e objetiva – quanto o postulado da conduta ra-
cional, permitirá determinadas distinções no plano social nunca antes vistas.
Distingue uma ordem jurídica objetiva de direitos subjetivos associados aos
indivíduos, diferencia o direito público – aquele que regula as relações entre
autoridades e súditos – do direito privado – aquele que regula as relações
entre dominados -, e, principalmente, propicia a formação de um organismo
social distinto, o Estado, que operará como portador abstrato de direitos se-
nhoriais e criador das normas jurídicas, por meio de uma atuação desperso-
nalizada daqueles que ocupam o cargo burocrático (WEBER, 1999, p. 230). 

O poder associado a tal forma de dominação mostra-se consideravel-
mente potente. Uma vez plenamente realizada, a burocracia forma um com-
SUMÁRIO



plexo social de difícil dissolução. Aquele(s) que dispõe(m) de tal aparato
tem para si um meio de poder de “primeira categoria”, nas palavras de Weber
(1999, p. 222), e pode usá-lo para interesses de dominação bastante diversos
(políticos, econômicos ou outros quaisquer). Isso se dá na medida em que o
funcionário profissional encontra-se “encadeado à sua atividade com toda
a sua existência material e ideal”, e também ao passo que os dominados aca-
bam atrelados a sua “síntese bem planejada de instrução específica, espe-
cialização técnica com divisão do trabalho e firme preparo para exercer de-
terminadas funções habituais e dominadas com destreza” (WEBER, 1999,
p. 222).

ESFERA ECONôMICA: CApITALISMO E
RACIONALIZAÇÃO JURÍDICA
O Estado racional, na medida em que tem como base o funcionalismo espe-
cializado e o direito racional, aparece, em Weber, como o único meio em
que pode florescer o capitalismo moderno. Em primeiro lugar porque este
último fundamenta-se, em grande parte, em um caráter impessoal12, que só
é garantido no cenário racionalizado de Estado e de direito. Em vista da qua-
lidade da impessoalidade, que marca as relações sociais próprias da domi-
nação econômica do capital, rejeitam-se quaisquer regulamentações éticas
que não as diretrizes objetivas do direito formal e racional, uma vez que

já em sua aparência externa, apresenta-se ela [a dominação econômica do
capital] quase sempre de uma forma tão indireta que é impossível prender o
próprio “dominador”, não se podendo, por isso, confrontá-lo com exigên-
cias éticas. [...] A “competitividade”, o “mercado” - mercado de trabalho,
mercado financeiro, mercado de bens -, considerações “objetivas”, nem éti-
cas nem antiéticas, mas simplesmente aéticas, indiferentes a toda ética, de-
terminam o comportamento nos pontos decisivos e colocam instâncias im-
pessoais entre as pessoas atingidas. Esta “escravidão sem dono”, em que o
capitalismo envolve o trabalhador ou o devedor hipotecário, é eticamente
discutível apenas como instituição, mas esta não é - em princípio - a atitude
pessoal do envolvido, nem por parte dos dominadores nem por parte dos do-
minados, pois a atitude pessoal lhe está prescrita em todos os pontos essen-
ciais pelas situações objetivas, sob pena de uma ruína econômica inútil sob
todos os aspectos, e - e este é o ponto decisivo - tem o caráter de um “ser-
viço” prestado a uma finalidade objetiva impessoal (WEBER, 1999, p. 387).

Assim, se antes as relações entre dono da casa e criado, senhor e escravo,
príncipe e súditos, entre outros, envolviam uma íntima justaposição entre as re-
lações pessoais e os serviços prestados, com o advento das relações capitalistas,
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objetivadas e complexificadas, o mesmo não ocorre. A relação entre o traba-
lhador e o diretor da sociedade anônima, que obedece aos interesses dos acio-
nistas, ou, por exemplo, entre o dono de um bem hipotecado e o proprietário
de títulos hipotecários, mediada pelo sistema bancário, colocam em questão a
possibilidade de se estabelecer postulados éticos de conduta que sejam alheios
às prescrições formais existentes. 

Além da impessoalidade, enquanto qualidade que marca a racionaliza-
ção das esferas econômica e jurídica, Weber também dá destaque ao ele-
mento da calculabilidade. Ou seja, para o autor, a emergência do capitalismo
moderno também necessita de uma organização normativa calculável, na
medida em que suas operações carecem de um relativo grau de certeza.
Desta forma, elementos como a estabilidade e previsibilidade das normas
que orientam as condutas aparecem como fundamentais no contexto de as-
censão deste modelo.

A este respeito, Trubek aponta que

Weber reconhecia que as uniformidades previsíveis das atividades sociais
podem ser “garantidas” de várias maneiras e que todos esses métodos de
controle social podem influenciar as atividades econômicas. [...] um con-
trole efetivo deste tipo, Weber observou, pode advir de hábitos, de um jogo
de interesses, de convenções, ou do direito (TRUBEK, 2007, p. 169-170). 

Contudo, é somente o direito racionalizado que fornece a possibilidade
de coação legítima necessária para satisfazer as carências da economia de
mercado. A calculabilidade das condutas, nesse sentido, soma-se à garantia
da possibilidade de se invocar instrumentos de coação na eventualidade de
tais comportamentos seguirem uma direção oposta do previsto. É nesse sen-
tido que Weber refere que

O capitalismo industrial precisa poder contar com a continuidade, segurança
e objetividade do funcionamento da ordem jurídica, com o caráter racional,
em princípio calculável, da jurisdição e da administração. De outro modo,
faltam aquelas garantias da calculabilidade que são indispensáveis para o
grande empreendimento industrial capitalista. Estas existem em grau mí-
nimo em Estados patrimoniais pouco estereotipados, e em grau máximo, ao
contrário, dentro do burocratismo moderno (WEBER, 1999, p. 310). 

No campo do direito privado, ou, em termos weberianos, do direito
economicamente relevante (WEBER, 1999, p. 11), destaca-se o papel do
contrato, por exemplo, que passa a adquirir especial importância no desen-
volvimento do capitalismo moderno, na medida em que se constitui enquan-
to fonte de pretensões garantida pela coação jurídica.  Weber argumenta que
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a troca, a qual aparece como um acordo jurídico, começa a crescer em nú-
mero e em diversidade com a ampliação do mercado. O princípio da liber-
dade do contrato aparece nesse momento como domínio que se intensifica
e que será determinado, sobretudo, pelos interessados no mercado. Para o
autor, portanto, 

a peculiaridade material, essencial da vida jurídica moderna, especialmente
na área do direito privado, em oposição à situação anterior, é a importância
muito maior do acordo jurídico, especialmente do contrato (WEBER, 1999,
p. 16).

Nesse sentido, sob o ponto de vista jurídico, o aspecto contratual do
capitalismo moderno mostra-se como uma chave potente para a compreen-
são da articulação das diferentes esferas em racionalização.  Como Weber
argumenta, qualquer empreendimento racional requer a possibilidade de ad-
quirir direitos e assumir obrigações, com a garantia da segurança jurídica.
Se antes os contratos entre as pessoas tinham por base qualidades do status
social de cada um, por exemplo, com a modernidade isso passa a ser garan-
tido por um conteúdo limitado e fixado, e marcado pela troca de bens, muitas
vezes realizada entre estranhos. Isso promove uma gradual eliminação do
caráter mágico dos atos jurídicos, tornando, pouco a pouco, o direito profa-
no. A racionalização da economia, por sua vez, que está na base da relação
associativa de mercado e dos contratos livres, na medida em que torna mais
complexas as relações sociais e os conflitos de interesse que entram em cena,
contribui de forma decisiva para a racionalização do direito e para o desen-
volvimento da associação política de caráter institucional. Ao mesmo tempo,
salienta Weber, as qualidades do direito formal e racional repercutem de
forma decisiva na forma assumida pela economia (WEBER, 1999, p. 11).

CONSIDERAÇõES FINAIS
Como demonstrado, a racionalização do direito, enquanto uma das marcas
da modernidade para Weber, possui profunda relação com a racionalização
de outras esferas da vida social, como a religião, a política e a economia.
Weber procura demonstrar que, se antes tais aspectos viam-se sobrepostos
e intrinsecamente conectados, com o processo racionalizador pelo qual
passa a civilização ocidental eles ganham uma crescente autonomia fundada
em racionalidades próprias.

O direito, nesse cenário, aparece como uma esfera autônoma das de-
mais, com fundamentos de justificação próprios, marcado por qualidades
como a dessacralização, a especialização, a codificação, a sistematicidade,
a lógica, a abstração, a objetividade, a impessoalidade, a previsibilidade e
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a certeza. Esse conjunto de características fornece o meio necessário, e, ao
mesmo tempo, constitui-se a partir da secularização e da burocratização da
organização social por meio do Estado moderno, assim como da formação da
economia de mercado, isto é, do capitalismo moderno. Assim, o direito formal
racional torna-se ordem legítima, sendo, ele mesmo, seu próprio princípio le-
gitimador, garantindo uma dominação que tem como base a orientação das
condutas pela crença na legalidade das formas e autoridades instituídas. 

O Estado moderno passa a deter o monopólio da produção e aplicação
de normas de comportamento passíveis de coação, esta última também sob
sua responsabilidade. Qualquer outra fonte de organização normativa da so-
ciedade torna-se secundária e o direito faz-se, além de autônomo, supremo.
Separado da religião, da política e da economia, o direito adquire proemi-
nência no controle social na medida em que se fundamenta na racionalidade
de criação e aplicação das regras que o compõem.  Isso fornece o terreno
necessário para a formação de um corpo especializado de profissionais aptos
a pensar unicamente acerca dessa esfera da vida social, promovendo, inclu-
sive, a sua acepção enquanto ciência autônoma. 

Nesse sentido, as contribuições de Weber mostram-se de grande valia
para evidenciar o processo histórico que leva a formação do direito tal qual
se conhece hoje no Ocidente, assim como para pensar questões contempo-
râneas envolvendo a organização e regulação da vida social.   Não se pode
afirmar com certeza até que ponto o autor trata o direito como esfera pro-
priamente autônoma e destacada do mundo social, nem o quanto questiona
as qualidades atribuídas ao ordenamento jurídico racional formal. Mas suas
reflexões podem ser um ponto de partida para aqueles que querem com-
preender como se criam e se mantém as normas de condutas na modernida-
de, quais fundamentos permitem a sua justificação e se tais fatores de fato
correspondem à realidade concreta.

Se o processo de racionalização da sociedade em suas múltiplas esferas
remonta à necessidade humana de atribuição de sentido à ação, necessidade
esta que resulta na busca por ações mais eficazes, produtivas, compreensí-
veis e controláveis, este, por sua vez, também é o mesmo processo que leva
à perda de sentido do mundo, “engaiolado” em lógicas próprias, totais e ine-
vitáveis. Este é o paradoxo da modernidade que Weber procura evidenciar.
Nesse sentido, a partir do momento em que passa a justifica-se e legitimar-
se socialmente com base, unicamente, em seu corpo formal e logicamente
produzido de normas, e não mais em aspectos materiais de seu conteúdo,
isto é, na medida em que deriva sua legitimidade de si mesmo, a partir da
crença na legalidade, não estaria também o direito, enquanto forma por ex-
celência de resolução dos conflitos e de regulação da vida social contempo-
rânea, destituído de sentido? Este paradoxo, que remete à discussão legali-
dade versus legitimidade, assim como as reflexões e questões mais amplas
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que o pensamento weberiano traz à tona, tal qual sua concepção plural de
direito ou sua noção de poder associado à dominação legal-burocrática, per-
mitem encontrar em Weber a base de muitas das questões e problematiza-
ções enfrentadas pela sociologia do direito contemporânea.  
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NOTAS

1 Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul. Mestranda em Sociologia pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.

2 Vide capítulo VII – Sociologia do Direito (WEBER, 2004, p. 1-153). 
3 A este respeito, Freund (2003) destaca tratar-se de um entendimento

sociológico do direito, argumentando que Weber assume a existência de di-
ferentes significados do conceito de direito, a depender do ponto de vista
adotado.

4 Para Freund (2003, p. 178), trata-se de uma distinção entre a dogmá-
tica jurídica e a sociologia jurídica. 

5 Para Weber, a regulamentação da conduta legalizada é apenas um dos
fatores que motivam a ação, fator esse que aparece em um momento espe-
cífico da história e cuja eficiência varia em diferentes casos. Desta forma, a
intervenção crescente de normas legalizadas mostra-se como um dos com-
ponentes típicos do processo dinâmico de racionalização, o qual, por sua
vez, infiltra-se crescentemente em todas as esferas da ação (WEBER, 2011,
p. 49).

6 Junto a esta classificação, Freund (2003, p. 181-186) acrescenta mais
três distinções do direito reconhecidas por Weber: uma distinção entre di-
reito público e direito privado, uma distinção entre direito positivo e direito
natural, e uma distinção entre direito objetivo e direito subjetivo. 

7 Para Schluchter (1981, p. 89), dizem respeito, respectivamente: a um
direito revelado (formal e irracional); a um direito deduzido – natural – (ma-
terial e racional); a um direito tradicional (material e irracional); e a um di-
reito estatuído –positivo – (formal e racional).

8 Inúmeros intérpretes irão divergir acerca do significado de “desen-
cantamento do mundo” na obra de Weber. A este respeito, Pierucci (2003)
refuta a existência de uma evolução semântica do conceito e defende que a
noção remete a dois significados que apareceriam em diferentes momentos
de seus escritos: o desencantamento do mundo pela ciência (“perda de sen-
tido”) e o desencantamento do mundo pela religião (“desmagificação”). Este
último, portanto, estaria relacionado à “desmagificação da religiosidade oci-
dental resultante da racionalização ético-ascética da conduta diária de vida”
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(PIERUCCI, 2003, p. 218).
9 Para Lallement (2012, p. 274), a ideia de dominação em Weber vem

necessariamente acompanhada de uma forma de legitimidade, sendo esta
entendida como uma espécie de “crença social”.

10 A este respeito, Weber (1999, p. 198) resgata o fato de que “a estas
situações correspondem os tipos fundamentais ‘puros’ da estrutura da do-
minação, de cuja combinação, mistura, adaptação e transformação resultam
as formas que encontramos na realidade histórica”.

11 Para exemplificar, o autor associa uma organização burocrática ple-
namente desenvolvida a outras com a relação entre uma máquina e os mé-
todos não-mecânicos de produção de bens (WEBER, 1999, p. 212).

12 Segundo o autor (1999), este caráter impessoal também estaria re-
lacionado à separação da esfera doméstica e da empresa.
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QUEM É O USUÁRIO DE MACONHA QUE VAI PRESO?
UM ESTUDO SOBRE OS USUÁRIOS DE MACONHA
DETIDOS EM BELO HORIZONTE ENTRE 2016 E 2017
WHO IS THE MARIJUANA’S USER THAT IS ARRESTED?

A STUDY ABOUT THE MARIJUANA’S USERS ARRESTED IN

BELO HORIZONTE AMONG 2016 E 2017

Regis Cornelius Celeghini Silveira
Mestre em Teoria do Direito 
pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMinas)

Resumo: Esse artigo trata de fatores que podem influir para que alguém
se torne um usuário de maconha e seja detido por crime. Observou-se a
influência dos controles sociais informais (igreja, escola e família) na vida
dos usuários de maconha conduzidos à determinada delegacia de Polícia
Civil na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Também foram
analisados os dados de ocorrências policiais pelo crime de “uso de dro-
gas” na cidade de Belo Horizonte. Em seguida, foi discutida a legalização
das drogas. Os fundamentos da proibição das drogas deveriam ser a pro-
teção da saúde e a preservação de vidas. Entretanto, ela faz com que os
menores de idade (que deveriam ter a saúde mais protegida) tenham fácil
acesso às drogas. Por outro lado, o número de mortes causadas direta-
mente pelo uso de drogas (por overdose, por exemplo) é mais baixo que
os homicídios que só existem porque as drogas são ilegais. Assim, anali-
sando a saúde, a proibição das drogas causa mais danos nos mais frágeis
e, observando as vidas salvas, há mais vidas perdidas (por homicídios)
do que salvas (evitando overdoses). Diante disso, percebe-se que a proi-
bição às drogas causa mais malefício do que benefício social.

Palavras-chave: Maconha; Usuário de maconha; Controles sociais; Le-
galização; Criminologia

Abstract: This article research the factors who can influenciate someone to
became a marijuana’s user arrested by crimes. The influence of the informal
social controls (church, school and family) ware measured in the lives of
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the marijuana’s users arrested in a specific police post in the city of Belo
Horizonte, state of Minas Gerais, Brazil. Also were analyzed databases
of police’s registers for the crime of “use of drugs” in the city of Belo Hori-
zonte. After that, the drugs legalization was discussed. The foundations of
drugs prohibition should be the health’s protection and the lives saving.
However, the drugs’ prohibition make the underage people (who should
have the health more protected) heave easily access to the drugs. In other
point of view, the number of deaths caused directly by the use of drugs (by
overdose, for instance) is much smaller than the homicides who happen
only because the drug’s commerce is illegal. This way, focusing the health,
the drug’s prohibition causes more trouble to the more fragile, the younger’s,
and, focusing the lives’ saving, it produces more deaths (for homicides) that
avoid deaths (avoiding overdoses). For those reasons, we realize that the
drugs’ prohibition causes more bad than good for the society. 

Keywords: Marijuana; Marijuana’s user; Social controls; Legalization;
Criminology

MÉTODO DE ANáLISE:
Foram utilizadas duas fontes de dados de acesso restrito e os quais foram com-
parados com pesquisas acessíveis à população em geral através da internet.

A primeira fonte restrita de dados foi uma pesquisa aplicada através de
formulários de múltipla escolha (survey) oferecidos a todos os usuários de
maconha detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil Adida ao Juizado
Especial Criminal de Belo Horizonte (Delegacia Adida ao JECrim/BH) por
porte de drogas para uso próprio (artigo 28 da lei 11.343/06) no período de
1º de setembro a 31 de outubro de 2017. 

A segunda fonte restrita constituiu-se de dados obtidos junto à Polícia
Civil de Minas Gerais (PCMG), extraídos pela Superintendência de Infor-
mação e Inteligência Policial (SIIP) de Boletins de Ocorrências (BOs) re-
gistrados pelos diversos órgãos de segurança do Estado de Minas Gerais
(MG) (como Polícia Militar, Polícia Civil, Guardas Municipais, etc.) cuja
natureza do crime continha a classificação “Uso e consumo de drogas”.

hISTÓRICO DA pESqUISA:
As entrevistas foram realizadas na Delegacia de Polícia Civil Adida ao JE-
Crim/BH que é um dos principais pontos de confluência dos usuários de
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drogas capturados pelos agentes de segurança. No mês de julho de 2017, o
pesquisador começou a entrevistar informalmente os usuários detidos na-
quela unidade obtendo alguns parâmetros que embasariam a pesquisa.

Logo após verificar informações preliminares sobre o perfil dos usuá-
rios de maconha, começou-se a esboçar um formulário padronizado de modo
a permitir uma aferição mais objetiva das respostas.

Para evitar que o entrevistado optasse por uma alternativa que não re-
presentasse exatamente o que ele pensa, o pesquisador entrevistou os usuá-
rios de maconha sem expor as alternativas. Com base no que eles esponta-
neamente diziam, as perguntas e alternativas do formulário foram sendo
adaptadas ao longo dessa fase. A aplicação do Formulário Teste permitiu
uma obtenção de perguntas mais coerentes e respostas mais claras e objeti-
vas de acordo com o pensamento dos usuários. 

Em 1º de setembro de 2017, iniciou-se a aplicação do Formulário Pa-
drão, já amadurecido por aproximadamente um mês e meio de testes ante-
riores. Essa coleta se estendeu pelos meses de setembro e outubro de 2017. 

Finalizada a coleta dos dados por meio da aplicação do Formulário Pa-
drão aos usuários de maconha conduzidos até à Delegacia Adida ao JE-
Crim/BH, seguiu-se à entabulação e análise dos dados que se deu no mês de
novembro de 2017. Nesse mesmo mês, houve apresentação deste trabalho
no VIII Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia
do Direito (ABraSD). A discussão do trabalho trouxe várias contribuições
que foram incorporadas a este artigo.

hIpÓTESES TESTADAS:

SÓ USA MACONhA qUEM NÃO TEM OCUpAÇÃO?
Para testar essa hipótese, foi perguntada a ocupação do usuário de maconha
conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH – conforme tabela abaixo:
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Ocupação do usuário de maconha detido na Delegacia Adida ao JECrim/BH – 2017 

P 24 - Sobre sua ocupação: Percentual 
absoluto 

Percentual dos  
que responderam 

 Homens Mulheres Total 

Não trabalho nem estudo 6 1 7 19% 21% 

Só trabalho 12 2 14 38% 42% 

Só estudo 2 0 2 5% 6% 

Trabalho e estudo 9 1 10 27% 30% 



Verificou-se que a proporção das pessoas “sem ocupação”, que não tra-
balham nem estudam, é de 21%, ou seja, de acordo com o teste, o uso de ma-
conha não decorre da falta de ocupação.

A CULpA DO USO DE MACONhA É DA FALTA DE ORIENTAÇÃO NA
ESCOLA?
Para responder a esta hipótese utilizou-se o questionamento se houve alerta
sobre as drogas na escola frequentada pelo usuário de maconha conduzido
à Delegacia Adida ao JECrim/BH:

Percebe-se que, dentre os menores de 25 anos, todos foram orientados,
na escola, de alguma forma, a não utilizarem drogas. Houve um esforço con-
tínuo no sentido de escolarizar a prevenção às drogas em geral, o que é per-
cebido especialmente nas gerações mais recentes. 
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Orientações na escola ao usuário de maconha detido na Delegacia Adida ao JECrim/BH  
a respeito da prevenção ao uso de drogas BH - 2017 

P 21 - Alerta sobre 
as drogas na escola 

18 a 
21 
anos 

22 a 
24 
anos 

25 a 
30 
anos 

31 a 
40 
anos 

Acima 
de 40 
anos 

Total 
Percentual 
absoluto 

Percentual 
dos que 
responderam 

Alguém que trabalha na 
escola me incentivou a 
usar drogas 

- - 1 - - 1 3% 3% 

Nunca me falaram para 
evitar drogas na escola 

- - - - 2 2 5% 6% 

Algum funcionário da 
escola aconselhou a 
evitar drogas depois 
que eu já estava usando 

1 1 - - - 2 5% 6% 

Antes de eu usar, já fui 
alertado na escola para 
não começar 

7 1 3 - - 11 30% 33% 

Cheguei a ter aulas na 
escola sobre as drogas 
e como evitá-las 

5 4 4 2 - 15 41% 45% 

Não respondeu 3 - 1 - 2 6 16%  

      37 100%  

        

Não respondeu 3 1 4 11%  

   37 100%  



Entretanto, é notável que avisar sobre os malefícios das drogas não é ga-
rantia de que o indivíduo não utilizará maconha. Quase todos, 91% dos que
responderam à essa pergunta, foram avisados na escola para evitar o uso e boa
parte (45%) chegou a ter aulas na escola sobre as drogas e como evitá-las.

Parece plausível que há algo de errado no ensino institucionalizado
sobre as drogas. Talvez, o modelo pedagógico esteja errado e focando mais
em conhecimento do que em vivências e mudanças de atitudes.

A CULpA DO USO DE MACONhA É DA FALTA DE ESTUDO?
Para responder a esse questionamento, optou-se por recorrer à base de dados
da Polícia Civil de Minas Gerais verificando a qualificação dos citados
como “autores” “coautores” e “suspeitos” do crime de “uso e consumo de
drogas”, em Boletins de Ocorrência (BO’s) de fatos ocorridos na cidade de
Belo Horizonte.

Percebeu-se que o teste dessa hipótese é de difícil aferição, pois 71%
dos citados em BO’s como envolvidos em “uso e consumo de drogas” é
menor de 25 anos e a pesquisa só detectou no IBGE estatísticas de escolari-
dade para pessoas acima de 25 anos. Portanto, falta uma base de comparação
quanto à escolaridade desse grupo. 

Apesar dessa dificuldade, buscou-se comparar a escolaridade dos en-
volvidos “em uso e consumo de drogas” com a população brasileira:
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Escolaridade de homens maiores de 25 anos em Belo Horizonte 

 
Usuários de drogas 
em BO's 

População IBGE - 
2010 

Escolaridade indefinida¹ 19,1% 0,3% 

Sem instrução ou Ensino 
fundamental incompleto 

22,9% 33,4% 

Ensino fundamental completo e 
médio incompleto 

21,6% 14,7% 

Ensino médio completo e superior 
incompleto 

29,9% 28,4% 

Ensino superior completo 6,5% 23,3% 

1 - Abarca os seguintes tipos de escolaridade: "alfabetizado", "preenchimento opcional", 
"escolaridade ignorada", "outros escolaridade" e o termo do IBGE "instrução não 
determinada" 



Quanto aos homens, a escolaridade acima dos 25 anos têm papel dúbio.
A proporção de analfabetos dentre os envolvidos em uso de drogas é menor
que a média da população de Belo Horizonte. Isso poderia indicar que os
usuários de drogas seriam mais escolarizados. Entretanto, a proporção de
envolvidos em uso de drogas com nível superior de escolaridade é menor
que a população de Belo Horizonte em geral. Além disso, o grupo de envol-
vidos com escolaridade indefinida é significativo e poderia alterar qualquer
conclusão a respeito.

Observando a população feminina, repete-se a tendência à concentra-
ção de uma escolaridade mediana (ensino fundamental completo ou ensino
médio completo) em contraponto aos extremos de escolaridade (analfabeto
e ensino superior completo). Entretanto, assim como ocorre com os homens,
o grupo de envolvidos com escolaridade indefinida é significativo e poderia
alterar qualquer conclusão a respeito.

Assim, não é possível determinar se a escolaridade influencia, de al-
guma maneira, o uso de drogas pelos dois motivos citados.  Em primeiro
lugar, porque 71% dos citados em Boletins de Ocorrência como envolvidos
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Escolaridade de mulheres maiores de 25 anos em Belo Horizonte 

 
Usuárias de drogas 
em BO's 

População IBGE - 
2010 

Escolaridade indefinida¹ 19,3% 0,3% 

Sem instrução ou Ensino 
fundamental incompleto 

21,0% 35,3% 

Ensino fundamental completo e 
médio incompleto 

15,1% 14,1% 

Ensino médio completo e superior 
incompleto 

33,6% 28,0% 

Ensino superior completo 10,9% 22,3% 

1 - Abarca os seguintes tipos de escolaridade: "alfabetizado", "preenchimento opcional", 
"escolaridade ignorada", "outros escolaridade" e o termo do IBGE "instrução não 
determinada" 



em “uso e consumo de drogas” é menor de 25 anos e a pesquisa só detectou
no IBGE estatísticas de escolaridade para pessoas acima de 25 anos. Em se-
gundo lugar, porque o índice de BO’s que têm como citados os termos “al-
fabetizado”, “preenchimento opcional”, “escolaridade ignorada” e “outros
escolaridade” é muito grande impossibilitando uma aferição mais precisa
da escolaridade dos envolvidos.

O USO DE MACONhA OCORRE pOR FALTA DE ESTRUTURA OU
ACOMpANhAMENTO FAMILIAR?
CRIAÇÃO PELOS PAIS, OUTROS FAMILIARES OU NÃO FAMILIARES
Para responder a essa pergunta, foram analisados os dados fornecidos pela
pesquisa realizada diretamente com os usuários de maconha conduzidos à De-
legacia Ainda ao JECrim/BH, pois esse tipo de informação não faz parte do
conjunto de dados utilizados para o registro de um BO. Seguem as respostas:

Nota-se que o fato de o usuário de maconha ter sido criado por pai e
mãe juntos não diminuiu a possibilidade de ele usar maconha uma vez que
53% dos usuários de maconha detidos que responderam a essa pergunta
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Criação familiar dos usuários de maconha conduzidos à Delegacia Adida ao Jecrim/BH - 
set e out 2017 

P-13 Por quem foi criado: 
Percentual 
absoluto 

Percentual dos que 
responderam 

 Homens Mulheres Total 

Ninguém - menino de rua 2 0 2 05% 06% 

Em um orfanato 0 0 0 00% 00% 

Somente pela mãe 6 1 7 19% 21% 

Somente pelo pai 1 0 1 03% 03% 

Mãe e padrasto 1 0 1 03% 03% 

Pai e madrasta 0 0 0 00% 00% 

Pai e mãe juntos 16 2 18 49% 53% 

Avô e/ou avó 3 1 4 11% 12% 

Outros parentes 1 0 1 03% 03% 

Não respondeu 2 1 3 08%  

   37 100%  



foram criados por ambos os pais. Ademais, é cada vez mais comum o divór-
cio no Brasil e, apesar disso, o índice dos que foram criados somente por
um dos pais é de apenas 27% (“Somente pela mãe” + “Somente pelo pai” +
“Mãe e padrasto”).

Por outro lado, a ausência simultânea de ambos os pais parece influir
bastante para o uso de maconha dos usuários que são conduzidos à Delegacia
Adida ao JECrim/BH uma vez que 21% dos que responderam não dispuse-
ram da companhia de nenhum dos genitores (“Ninguém - menino de rua” +
“Avô e/ou avó” + “Outros parentes”).

USO DE BEBIDA ALCOÓLICA pOR qUEM CRIOU O USUáRIO DETIDO
Passou-se então a analisar o índice de drogadição na família do usuário de ma-
conha preso e conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH. O termo drogadição
aqui é entendido não somente como uso de drogas ilícitas, mas também de subs-
tâncias consumidas livremente como álcool e tabaco (cigarro convencional).

Percebe-se que o exemplo do consumo de álcool não é fator prepon-
derante para o usuário de maconha conduzido à Delegacia Adida ao JE-
Crim/BH porque, na maior parte dos casos, ninguém ou a minoria das pes-
soas que criaram esse usuário faz uso de bebida alcoólica. Essa falta de
correlação entre o uso de álcool por familiares e o uso de maconha pelos
detidos se torna mais evidente quando verificamos que aproximadamente
metade da população brasileira adulta, segundo dados de 2012, faz uso de
bebida alcoólica

SUMÁRIO

Uso de álcool por familiares de usuários de maconha conduzidos à Delegacia Adida ao 
JECrim/BH – set e out 2017 

P14 - As pessoas que te criaram consomem bebida 
alcoólica? Percentua

l absoluto 

Percentual dos 
que 
responderam 

 Homens Mulheres Total 

Todos ou a maioria bebe 12 1 13 35% 36% 

A metade bebe 3 0 3 8% 8% 

Ninguém ou a minoria bebe 16 4 20 54% 56% 

Não respondeu 1 0 1 3%  

   37 100%  



USO DE TABACO pOR qUEM CRIOU O USUáRIO DETIDO
Diante disso, buscou-se verificar se o exemplo do uso do cigarro conven-
cional, de tabaco, influiria no consumo de maconha pelos usuários detidos
e conduzidos à Delegacia Adida ao JECrim/BH.

Percebe-se que o exemplo do consumo de tabaco também não é fator pre-
ponderante que influencia o usuário de maconha que é conduzido à essa de-
legacia, pois, na maior parte dos casos, ninguém ou a minoria das pessoas que
criaram o usuário conduzido faz uso de tabaco (72% dos que responderam).

Entretanto, embora não seja fator preponderante, nota-se que há certa
relação entre o fato de haver tabaco em casa e o sujeito passar ao uso de ma-
conha porque o índice de fumantes de cigarro, entre os que criaram os par-
ticipantes da pesquisa, é bem maior do que a média da população nacional.
Enquanto em 58% dos lares de usuários de maconha conduzidos à delegacia
estudada havia algum fumante, na população em geral, de acordo com o II
Levantamento Nacional de Álcool e Drogas - UniFeSP – de 2012, há 17%
de fumantes.

USO DE MACONhA pOR qUEM CRIOU O USUáRIO DETIDO
Depois dessa analise das drogas lícitas, partiu-se para a verificação do his-
tórico de uso de maconha na família.
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Uso de tabaco por familiares de usuários de maconha conduzidos à Delegacia 
Adida ao JECrim/BH – set e out 2017 

P15 - As pessoas que te criaram fumam 
cigarro? Percentual 

absoluto 

Percentual dos 
que 
responderam 

  Homens Mulheres Total 

Todos fumam 3 1 4 11% 11% 

A maioria fuma 4 0 4 11% 11% 

A metade fuma 0 2 2 5% 6% 

A minoria fuma 11 0 11 30% 31% 

Ninguém fuma 13 2 15 41% 42% 

Não respondeu 1 0 1 3%   

      37 100%   



Percebe-se que o exemplo do consumo de maconha em casa também
não é fator preponderante que influencia o usuário de maconha que é con-
duzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH, pois, na maioria absoluta dos
casos, ninguém que criou o usuário conduzido faz uso de maconha (74%
dos que responderam).

Entretanto, embora não seja fator preponderante, nota-se que há certa
relação entre o fato de haver maconha em casa e o indivíduo passar a usar
esse tipo de substância porque o índice de fumantes de maconha entre os
que criaram esse indivíduo detido e conduzido à Delegacia Adida ao JE-
Crim/BH como usuário de maconha é bem maior do que a média da popu-
lação nacional que tem por volta de 3% de usuários de maconha, de acordo
com o II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas - UniFeSP – de 2012.

DIFICULDADES FINANCEIRAS NA INFÂNCIA DOS USUáRIOS DETIDOS
Procurou-se, então aferir se dificuldades financeiras na infância seriam fa-
tores determinantes para que o sujeito fizesse uso de maconha e viesse a ser
conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH.
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Uso de maconha por familiares de usuários de maconha detidos na Delegacia Adida ao 
JECrim/BH - set e out 2017 

P16 - As pessoas que te criaram usam 
maconha? 

Percentual 
absoluto 

Percentual dos que 
responderam 

 Homens Mulheres Total 

Todos usam maconha 1 0 1 3% 3% 

A maioria usa maconha 0 1 1 3% 3% 

A metade usa maconha 3 0 3 8% 9% 

A minoria usa maconha 4 0 4 11% 11% 

Ninguém usa maconha 23 3 26 70% 74% 

Não respondeu 1 1 2 5%  

   37 100%  

Condição econômica na infância de usuários de maconha detidos na Delegacia Adida ao 
JECrim/BH - set e out 2017 

P 17 - Sobre dificuldades financeiras na infância 
Percentual 
absoluto 

Percentual dos 
que 
responderam  Homens Mulheres Total 

Vivíamos com muita 
dificuldade, faltavam até 
alimentos 

8 2 10 27% 29% 



Percebeu-se que a grande maioria não possuía dificuldades financeiras
severas, 71% não tiveram falta do essencial. O índice dos que passavam
muita dificuldade e dos que tinham mais que o suficiente para viver é prati-
camente o mesmo (29% e 24% respectivamente). Portanto, o fato de haver
dificuldades financeiras na infância dos usuários de maconha detidos na de-
legacia estudada não se demonstrou relevante.

ENSINO MORAL NA CRIAÇÃO DO USUáRIO DE MACONhA DETIDO
Procurou-se observar se, sob o ponto de vista do usuário conduzido, a edu-
cação moral foi adequada. Em outras palavras, se o conduzido acredita que
as pessoas que o criaram ensinaram o que é “certo” ou “errado”. Embora
esse não seja um argumento objetivo, pode servir de parâmetro para futuras
ações de prevenção a drogadição, uma vez que é intuível, por parte da po-
pulação, o que venha a ser “o certo” e “o errado” a ser ensinado. Em outras
palavras, o fato de não haver uma clara definição do termo não tira a utili-
dade prática dele.
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Em casa não havia fartura, 
mas nunca faltou o essencial 

14 2 16 43% 47% 

Tínhamos mais que o suficiente 
para viver. 

8 0 8 22% 24% 

Não respondeu 2 1 3 8%  

   37 100%  

Orientações gerais da família ao usuário de maconha conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH 
- set e out 2017 

P18 - Sobre a educação fornecida pelas pessoas que te 
criaram 

Percentual 
absoluto 

Percentual dos 
que 
responderam 

 
Homen
s 

Mulhere
s 

Total 

Não me ensinaram o que é 
certo ou errado 

1 1 2 5% 6% 

Não sei se me ensinaram o 
certo 

5 0 5 14% 14% 

Ensinaram o certo 25 3 28 76% 80% 

Não respondeu 1 1 2 5%  

      37 100%   



Verifica-se que o fato de haver responsáveis pela criação “ensinaram
o certo” não impediu que os usuários de maconha viessem a ser conduzidos
por crime à delegacia uma vez que 80% deles afirmaram que foram orien-
tados, sob o ponto de vista moral, corretamente.

ExEMpLO MORAL NA CRIAÇÃO DO USUáRIO DE MACONhA DETIDO
Uma vez que “ensinar o certo” não se mostrou suficiente, é preciso verificar
se o exemplo dado pelas famílias poderia influenciar de alguma forma.

Ao analisar a tabela, percebe-se que os exemplos de conduta para a vida
em geral do usuário de maconha não foram decisivos para impedir que eles
fossem conduzidos à Delegacia Adida ao JECrim/BH em decorrência de
fatos supostamente delituosos. Isso fica evidente porque há predominância
dentre os que responderam a essa pergunta de pessoas que só tiveram bons
exemplos por parte de quem os criou (53%).

ALERTA EM CASA SOBRE A pREVENÇÃO ÀS DROGAS
Então, passa-se a observar se o alerta específico pela prevenção ao uso de
drogas dentro de casa seria fator que impediria o sujeito de se tornar um
usuário de maconha e conduzido à Delegacia Adida ao JECrim-BH.
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Exemplos da família para o usuário de maconha conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH - 
set e out 2017 

P 19  - Exemplos de quem criou 
Percentual 
absoluto 

Percentual 
dos que 
responderam  Homens Mulheres Total 

Nunca me deram bons exemplos 3 1 4 11% 12% 

Deram alguns exemplos bons e outros 
ruins 

11 1 12 32% 35% 

Deram só bons exemplos 16 2 18 49% 53% 

Não respondeu 2 1 3 8%  

   37 100%  



Nota-se que o fato de haver alertas em casa foi irrelevante para evitar
que o indivíduo se tornasse usuário de maconha futuramente conduzido à
Delegacia Adida ao JECrim-BH. Somente 7% dos que responderam a essa
pergunta não foram orientados em casa sobre evitar o uso de drogas. 

O USO DE MACONhA É CAUSADO pOR FALTA DE RELIGIOSIDADE,
“FALTA DE DEUS”?

PRESENÇA DE RELIGIOSIDADE
A hipótese “o uso de drogas é falta de Deus” não é cientificamente testável
de modo direto já que a existência e o modo de atuação desse ente não são
calculáveis por critérios objetivos. Contudo, é possível auferir a religião do
usuário e a frequência a cultos religiosos o que, de certa forma, pode indicar
a religiosidade do entrevistado. 
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Orientações da família ao usuário de maconha conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH para 
prevenção ao uso de drogas BH - set e out 2017 

P 20 - Alerta 
sobre as drogas 
em casa: 

18 a 
21 
anos 

22 a 
24 
anos 

25 a 
30 
anos 

31 a 
40 
anos 

Acima 
de 40 
anos 

Total 
Percentual 
absoluto 

Percentual 
dos que 
respondera
m 

Quem me criou me 
incentivou a usar 
drogas 

- - - - - - 0% 0% 

Nunca me falaram 
para evitar drogas 

- - - - 2 2 5% 7% 

Quem me criou 
aconselhou a evitar 
drogas depois que 
eu já estava 
usando 

6 1 2 - - 9 24% 30% 

Antes de eu usar, 
já era alertado 
para não começar 

7 5 5 2 - 19 51% 63% 

Não respondeu 3 - 2 - 2 7 19%  

      37 100%  



Percebe-se que o número de usuários de maconha detidos e conduzidos
à Delegacia Adida ao JECrim/BH que não acreditam na existência de forças
espirituais, os ateus, é pequena, apenas 6% da amostra. Dessa forma, a falta
de uma fé não pode ser estabelecida como causa do uso de maconha ou do
cometimento de infrações pelo grupo.

FREQUêNCIA A IGREJA OU LOCAL DE CULTO
Analisada a presença ou ausência de religiosidade, é necessário observar se
a frequência a culto religioso influencia para que o indivíduo se torne um
usuário de maconha detido e conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH.
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Religiosidade da população Belo Horizontina 

P 22 - Religiosidade 
Usuários de maconha 
detidos da Delegacia 
do Jecrim/BH (2017) 

População residente em 
BH (IBGE 2010) 

Católicos 20% 20% Católicos 60% 

Evangélicos 49% 49% Evangélicos 25% 

Espírita 3% 3% Espírita 4% 

Ateus 6% 

29% 
Outras 
espiritualidades ² 

11% 

Agnósticos¹ 9% 

Espiritualista, mas sem religião 
definida 

11% 

Minorias religiosas³ 3% 

1 - Essa tabela está utilizando o termo "agnóstico" para representar as pessoas que não 
acreditam nem duvidam de coisas espirituais. 

2 - O censo encontrado no site do IBGE sobre Belo Horizonte não discrimina ateus, 
agnósticos, sem religião definida e minorias religiosas. 

3 - Abarca: Judaico/ muçulmano/ budista/ Umbanda/ Candomblé / etc 

                
     

                 
     

          

Frequência a templo ou local de culto BH 2017 e Brasil 2016 

P 23 - Com que frequência vai a 
alguma igreja ou local de culto? 

Usuários de drogas 
detidos em BH 
(2017) 

População do Brasil 
(Datafolha 2016) 

Uma ou mais vezes por semana 29,41% 65,00% 

Frequenta de uma a três vezes ao mês 23,53% 21,00% 



A falta de comparecimento regular à igreja ou local de culto religioso
é um fator relevante que pode influir para o usuário de maconha ser condu-
zido à Delegacia Adida ao Jecrim/BH. Enquanto, segundo pesquisa Data-
folha de 2016, a maior parte da população brasileira frequentava ambientes
religiosos, pelo menos, uma vez por semana (65%) menos de um terço dos
usuários de maconha presos têm esse hábito (29,41%).

COMpRAR MACONhA É MAIS FáCIL DO qUE pÃO?
Para testar essa hipótese, perguntou-se aos usuários de maconha detidos na
Delegacia Adida ao JECrim/BH a respeito da frequência que procuravam e
não encontravam maconha (cannabis sativa).
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Frequenta menos de uma vêz ao mês¹ 23,53% 6,00% 

Nunca ou quase nunca vai à igreja ou local 
de culto² 

23,53% 7,00% 

1 - Esse parâmetro foi definido como equivalente aos termos "Uma vez a cada seis meses" e "Uma vez 
por ano" da pesquisa Datafolha 2016 

2 - Esse parâmetro foi definido como equivalente aos termos "menos de uma vez por ano" e "não 
costuma ir" da pesquisa Datafolha 2016 

Disponibilidade de maconha em BH de acordo com usuários detidos na Delegacia 
Adida ao Jecrim/BH – set e out 2017 

P44 - Com qual frequência procurou 
maconha em algum lugar e não 
encontrou? Percentual 

absoluto 
Percentual dos 
que responderam 

 Homens Mulheres Total 

Nunca aconteceu. 7 1 8 22% 27% 

Raramente falta. 9 0 9 24% 30% 

Às vezes falta 6 1 7 19% 23% 

Falta com 
frequência. 

5 1 6 16% 20% 

Sempre falta. 0 0 0 0% 0% 

Não respondeu 5 2 7 19%  

   37 100%  



Pelas respostas, conclui-se que o comércio de maconha não é tão fácil.
Isso é perceptível porque os entrevistados dizem que existe eventual falta
da droga nos pontos de venda, 73% deles afirmam que, em algum momento,
há falta. Assim, é possível afirmar que comprar maconha não é mais fácil
do que comprar pão em uma padaria.

De fato, a ameaça de ação policial consegue minimizar o tráfico nos
locais mais visados, áreas centrais e grandes centros comerciais. Em outras
palavras, não é possível estabelecer um local fixo de venda de drogas (boca-
de-fumo) no centro financeiro de uma grande cidade, o comércio nessas
áreas pode ser feito apenas por vendedores avulsos (aviõezinhos) e as ne-
gociações são menos intensas se comparadas com o ponto fixo.

Ademais, não é todo lugar que serve como um bom ponto de venda de
drogas. O local ideal deve ser de difícil fiscalização para a polícia e ser pró-
ximo do consumidor. Em decorrência dessa raridade de biomas aptos à pro-
liferação do tráfico, passa a haver uma disputa territorial. Os vendedores
brigam pelo domínio do território e, em alguns casos, buscam impor feudos
com leis próprias.

LEGALIZAÇÃO DAS DROGAS E pERFIL DOS USUáRIOS
CONDUZIDOS À DELEGACIA
O perfil dos usuários de maconha conduzidos à Delegacia Adida ao JE-
Crim/BH indicou que os controles sociais informais (família, escola e igreja),
estão presentes na vida deles. Entretanto, não se mostraram efetivos para im-
pedir que os indivíduos viessem a fazer uso de cannabis e serem levados a
juízo por cometimento de infrações penais.

Por outro lado, as instâncias formais do controle social (órgãos de se-
gurança pública e poder judiciário) também não conseguem conter o avanço
do tráfico. Isso é evidenciado pelo crescimento do número de homicídios
(geralmente associados ao tráfico) e pelo aumento constante da população
carcerária (também influenciada fortemente pelo tráfico) apesar dos estar-
recedores índices de impunidade no Brasil.

A pROTEÇÃO AOS MENORES DE IDADE CONTRA AS
DROGAS.
Nesse ponto, chega-se a um problema central. Inegavelmente, as drogas cau-
sam problemas de saúde. Percebe-se uma tendência no sentido de que, quan-
to mais cedo o sujeito inicia a drogadição, maiores os efeitos à saúde. Em
outras palavras, os danos causados pelas drogas à saúde de uma criança são
muito mais graves do que aqueles que ocorrem quando o sujeito só inicia o
consumo na idade adulta. Portanto, uma boa política contra as drogas deve
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enfocar especialmente no combate ao consumo pelos menores de idade, en-
tretanto, não é isso ocorre no Brasil.

Uma vez que uma droga se torna ilícita, o Estado perde o controle sobre
sua venda aos menores.

Um vendedor legalizado de tabaco ou cerveja (como um dono de bar) tem
receio de vender essa mercadoria para um menor, pois ele poderá ter seu esta-
belecimento fechado. Os próprios clientes e concorrentes denunciariam o co-
merciante. Vender drogas lícitas para menores pode significar a falência.

Por outro lado, o traficante de drogas não tem qualquer receio de vender
drogas para menores. Ele não tem nenhum acréscimo de risco em sua ativi-
dade ao fazer isso. As consequências de vender drogas para um maior ou um
menor são as mesmas (eventual prisão), então, para ele, não faz sentido dimi-
nuir sua clientela. Ao contrário, quanto mais ele promover a drogadição de
crianças e adolescentes maior será a possibilidade de gerar vício e obter um
cliente cativo. Depois, ele ainda poderá se tornar mão de obra auxiliando a
empreitada criminosa do traficante.

Assim, paradoxalmente, a proibição das drogas as torna mais acessíveis
justamente para o público que deveria ser o mais protegido pela restrição à
venda: os menores de idade.

Ademais, se as drogas forem legalizadas, ainda que um maior de idade
eventualmente repasse drogas para menores “fazendo um favor” ou “por ami-
zade”, isso será algo eventual, assim como ocorre com o álcool e o cigarro
hoje. Por isso, a possibilidade de vício é menor, pois não haverá disponibili-
dade das drogas para os menores de idade o tempo todo como ocorre hoje.

O qUE MAIS MATA: O TRáFICO OU AS DROGAS?
Se a função da proibição às drogas é salvar vidas, deve-se verificar quantas
vidas são salvas e quantas são perdidas em função da proibição.

O artigo “Mortes causadas pelo uso de drogas psicotrópicas no Brasil”,
veiculado na Revista Técnica da Confederação Nacional dos Municípios no
ano de 2013 afirma que “de acordo com o banco de dados do Sistema de In-
formações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, o qual reúne
e consolida óbitos no território brasileiro(...) No Brasil, morreram 40.546
pessoas devido ao uso de substâncias lícitas e ilícitas,(...). O maior número
de óbitos se deve ao uso de álcool (85,8%), seguido pelo fumo (11,5%)”
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De acordo com o mapa da violência no Brasil, “os registros do SIM
permitem verificar que, entre 1980 e 2014, morreram perto de 1 milhão de
pessoas (967.851), vítimas de disparo de algum tipo de arma de fogo. Nesse
período, as vítimas passam de 8.710, no ano de 1980, para 44.861, em 2014.” 

Assim, as mortes decorrentes diretamente do consumo de drogas ilíci-
tas girariam em torno de 220 ao ano, conforme tabela acima. Por outro lado,
só no ano de 2014 houve mais de 44 mil mortes decorrentes do uso de armas
de fogo. Consequentemente, as mortes por arma de fogo matam 200 vezes
mais do que o consumo de drogas. Só policiais, em 2016, morreram 477, se-
gundo a Ordem dos Policiais do Brasil.

Por um lado, nem todos os homicídios decorrentes das armas de fogo
podem ser atribuídos ao tráfico (problemas familiares, questões amorosas
e outros fatores causam mortes). Por outro lado, nem todos os homicídios
que o tráfico ocasiona são realizados diretamente com armas de fogo (tor-
turas, enforcamentos, agressões físicas por outros meios também matam).
Considerando essas duas variáveis e o fato de que o tráfico torna o ambiente
mais propício aos homicídios uma vez que fornece armas e cria um clima
de violência, não seria inapropriado dizer que o tráfico causa aproximada-
mente 44 mil mortes ao ano.

Nesse contexto, percebe-se que o número de mortes por overdose ou
doenças decorrentes diretamente do uso de drogas (em torno de 220 ao ano)
é muito baixo quando comparado aos homicídios que ocorrem nas disputas
do tráfico (44 mil mortes ao ano). Isso é especialmente evidente no caso
da maconha.

A quantidade de pessoas mortas no Brasil em decorrência do tráfico de
drogas é enorme. Contabilizando policiais, traficantes e usuários assassina-
dos, os números correspondem aos de uma guerra civil. Essas mortes só ocor-
rem em consequência da disputa territorial necessária ao estabelecimento do
tráfico de drogas. Como explicado no item 4.6, “Comprar maconha é mais
fácil do que pão?”, em decorrência da raridade de biomas aptos à proliferação
do tráfico, passa a haver um conflito armado pela área disputada.

Se as drogas não fossem ilícitas, o controle territorial de uma área não
faria sentido. Manter uma tropa armada para a segurança do comércio de
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 Mortes por drogas no Brasil entre 2006 e 2010 

 Total Álcool Fumo Outras drogas 

Mortes 40.546 85,80% 11,50% 2,70% 

Mortes estimadas  34.788 4.663 1.095 

Média ao ano 8.109 6.958 933 219 



drogas seria algo inútil e caro, incompatível com o comércio. Consequen-
temente, as mortes decorrentes das disputas não existiriam.

Quando se observa o mercado de álcool e tabaco percebe-se que rara-
mente há disputas físicas ou conflitos violentos para disputar o mercado. O
que garante a clientela do comerciante legalizado são as leis de mercado: a
qualidade do produto, o preço, o atendimento, a localização do estabeleci-
mento, etc. Para um dono de bar, não faz sentido ir a outro concorrente para
matá-lo com o objetivo de tomar sua clientela.

Por outro lado, para o traficante, a lógica é inversa. É perfeitamente ra-
cional exterminar o concorrente e estabelecer no local um ponto de venda
próprio justamente porque o domínio do território faz parte do negócio. No
universo do tráfico, o irracional é atuar desarmado uma vez que um concor-
rente certamente irá disputar o mercado com base na violência.

Diante disso, percebe-se que a proibição às drogas causa mais malefí-
cio do que benefício social.  Não protege os jovens da drogadição e os alicia
para os esquadrões do trafico. 

Percebe-se que a chamada “guerra às drogas” (o combate às drogas por
meio de forças policiais) é uma causa sem sentido. Ela causa encarceramen-
to, mortes, corrupção e aumenta a drogadição justamente dos mais vulnerá-
veis aos efeitos das drogas (os jovens)

CONCLUSõES
A pesquisa não estabelece hipóteses como causas necessárias de uso de ma-
conha ou de cometimento de crime isoladamente. Todos os que responderam
à pesquisa são usuários de maconha e suspeitos da prática de infração penal. 

Verifica-se que o uso de maconha por parte dos usuários de maconha
detidos na Delegacia Adida ao Jecrim/BH não decorre da falta de ocupação.

Avisar sobre os malefícios das drogas na escola também não demons-
trou ter forte influencia para que o sujeito não utilize maconha.

Haver alertas em casa para a prevenção ao uso de drogas foi irrelevan-
te para evitar que o indivíduo se tornasse usuário de maconha conduzido à
delegacia.

Não é possível determinar se a escolaridade influencia o uso de drogas
ou o cometimento de infrações.

O usuário de maconha ter sido criado por pai e mãe juntos não diminuiu
a possibilidade de ele usar maconha e ser conduzido à unidade policial. Por
outro lado, a ausência simultânea de ambos os pais parece influir bastante
para que alguém se enquadre no grupo pesquisado.

Pessoas próximas consumirem álcool durante a criação do indivíduo
não é fator preponderante para que alguém venha a se tornar um usuário de
maconha do conduzido à Delegacia Adida ao JECrim/BH.
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O exemplo do consumo de tabaco também não é determinante para a
constituição desse grupo. Entretanto, nota-se que há certa relação entre o
fato de haver tabaco em casa e o sujeito passar ao uso de maconha. En-
quanto em 58% dos lares de usuários de maconha conduzidos à Delegacia
Adida ao JECrim/BH havia fumante de tabaco, na população em geral, há
17% de fumantes.

O exemplo do consumo de maconha em casa também não é fator pre-
ponderante na formação de um usuário de maconha a ser conduzido à De-
legacia Adida ao JECrim. Entretanto, de maneira semelhante ao que ocorre
no cigarro, há certa relação entre o fato de haver maconha em casa e o sujeito
passar ao uso de maconha. Enquanto havia maconha nos lares de 26% dos
usuários de maconha conduzidos à Delegacia Adida ao JECrim, apenas 3%
da população nacional usa maconha.

Haver dificuldades financeiras na infância não demonstrou ser algo re-
levante na constituição do grupo estudado.

Os responsáveis pela criação dos usuários de maconha detidos na De-
legacia Adida ao JECrim/BH “ensinarem o certo” não impediu que os usuá-
rios de maconha viessem a ser conduzidos por crime à delegacia. De maneira
semelhante, os exemplos de conduta dos familiares para a vida em geral
não foram decisivos para impedir que eles fossem suspeitos de cometer
fatos delituosos.

Verificou-se que a falta de uma fé não pode ser estabelecida como causa
do uso de maconha ou do cometimento de infrações pelo grupo pesquisado.
Entretanto, não frequentar regularmente uma igreja ou local de culto reli-
gioso é um fator relevante que pode contribuir para o usuário de maconha
ser conduzido à Delegacia Adida ao Jecrim/BH. Enquanto, 65% da popula-
ção brasileira frequentava ambientes religiosos, pelo menos, uma vez por
semana, menos de um terço dos usuários de maconha presos têm esse hábito
(29,41%).

O perfil dos usuários de maconha analisados indica que os controles
sociais informais (família, escola e igreja) estão presentes na vida dos usuá-
rios de maconha conduzidos à Delegacia Adida ao Jecrim/BH, entretanto
não têm se mostrado efetivos para impedir que eles venham fazer uso de
cannabis e serem levados a juízo por cometimento de infrações penais.

Por outro lado, as instâncias formais do controle social também não
conseguem conter o avanço do tráfico.

A proibição torna as drogas mais acessíveis para os menores de idade
que deveriam ser os mais protegidos contra a drogadição porque sofrem
mais danos à saúde quando expostos ao vício.

Se a função da proibição às drogas é salvar vidas, deve-se verificar
quantas vidas são salvas e quantas são perdidas em função da proibição.
Nesse contexto, percebe-se que o número de mortes por overdose ou doenças
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decorrentes diretamente do uso de drogas ilícitas é cerca de 200 vezes menor
que o de homicídios que ocorrem nas disputas do tráfico. Se as drogas não
fossem ilícitas, o controle territorial de uma área não faria sentido. Conse-
quentemente, as mortes decorrentes das disputas não existiriam.

Percebe-se que a chamada “guerra às drogas” é algo sem sentido. Ela
causa encarceramento, mortes, corrupção e aumenta a drogadição justamente
dos mais vulneráveis aos efeitos das drogas (os jovens). Por que a sociedade
deve seguir consumindo suas energias lutando em uma guerra perdida?
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Resumo: Este artigo pretende ilustrar o potencial heurístico da retórica e
suas figuras linguísticas para a análise de um conjunto específico de dis-
cursos relacionados a questões da política criminal. Visando atingir o ob-
jetivo proposto, serão apresentados, em primeiro lugar, os usos comumen-
te atribuídos à noção de “retórica” no âmbito das abordagens teóricas
que representam o fenômeno como um sintoma daquilo que se conven-
cionou chamar o populismo penal. Consequentemente, o artigo enumera
as razões pelas quais a Teoria do Discurso de Ernesto Laclau poderia ser-
vir de referência teórica para este tipo de análise. Assentados os pressu-
postos teóricos que servem de fundamento para o paper, tenta-se, enfim,
demonstrar a vocação explanatória das figuras da metáfora, sinédoque
e catacrese para a análise da discursividade parlamentar, especialmente
aquela relacionada à Lei dos Crimes hediondos. No tópico que abriga
as últimas considerações destinadas a este paper, pretende-se mostrar a
possibilidade de se integrar as figuras retóricas em questão ao quadro
de conceitos de que dispõem as teorias de análise dos discursos jurídicos. 

Palavras-chave: Retórica; Política criminal; Análise de Discurso; Pós-es-
truturalismo; Ernesto Laclau. 

Abstract:This article aims to illustrate the heuristic potential of Rhetoric and
its language figures for the analysis of a specific set of discourses related
to the field of criminal politics. Aiming to reach the proposed goal, will be
presented, at first, the uses attributed to the notion of “rhetoric” by some
theoretical approaches that usually represent it as a symptom of what has
been known as penal populism. Consequently, the article lists the reasons
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why Ernesto Laclau’s Discourse Theory could serve as a theoretical ground
for this type of analysis. Once the theoretical assumptions are show, the
paper attempts to demonstrate the explanatory vocation that the figures of
metaphor, synecdoche and catacress holds for the analysis of parliamen-
tary discursiveness, especially that one related to the Law of the Heinous
Crimes. In the topic reserved for the last considerations, the article try to
demonstrate the possibility of integrating the rhetorical figures to the con-
ceptual framework that constitutes the field of legal discourse analyses. 

Keywords:Rhetoric; Criminal Politic; Discourse Analyse; Post-structuralism;
Ernesto Laclau.  

INTRODUÇÃO
Convém, desde logo, esclarecer sobre o contexto de onde emerge a pergunta
que deu azo à elaboração deste paper, qual seja: pode a noção de retórica
representar algo para além de um mero rótulo difamatório? 

Conforme constatado por RAMOS (2016), aquele que se propõe a ana-
lisar o fenômeno que se convencionou chamar de “populismo penal” esbar-
ra, invariavelmente, na compreensão que consiste em representá-lo como
uma espécie de discurso ardiloso, moralista e eleitoreiro, mas, sobretudo,
retórico. As posições a seguir elencadas ilustram, com efeito, dito entendi-
mento.

Em estudo dedicado à análise das justificativas apresentadas pelos
membros Congresso Nacional para a produção e aprovação de normas pe-
nais, Luís Wanderley Gazoto veicula a seguinte conclusão: 

(...) é comum, nas exposições de motivos, o apelo exagerado, puramente re-
tórico, do valor ético-moral da proteção estatal ao interesse em questão, mas
sem nenhuma referência a critérios de proporcionalidade. (GAZOTO, 2010,
p. 282)

Avaliando o impacto da filiação da discursividade judicial àquilo que
chamou de “populismo penal mediático”, Luis Flávio Gomes observa que:

(...) na medida em que a Justiça começa a se comunicar diretamente com a
opinião pública, valendo-se da mídia, ganham notoriedade tanto os anseios
populares de justiça (cadeia para todo mundo, prisão preventiva imediata,
recolhimento sem demora dos passaportes dos condenados, fim dos recursos
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– ignorem a justiça internacional) como a preocupação de se usar uma retó-
rica populista, bem mais compreensível pelo ‘povão’ (‘réus bandidos’, ‘polí-
ticos bandoleiros’, ‘a pena não pode ficar barata’, ‘o sistema penal brasileiro
é frouxo’, ‘os juízes são flexíveis’, ‘Vossa Excelência advoga para o réu?’,
‘no Brasil o rico não vai para a cadeia’ etc.). (GOMES, 2013, p. 14)

John Pratt, por sua vez, em sistemático estudo acerca do fenômeno do
populismo penal, argumentará: 

The essential point, though, is that despite subsequent policy differences,
politicians voicing the slogans associated with this rhetoric which has tra-
velled around the modern world – ‘Life means Life’, ‘Three Strikes’, ‘Zero
Tolerance’ and so on – are sowing the seeds for the growth of penal popu-
lism in their country, even if its subsequent harvest is likely to differ in shape
and form. (PRATT, 2007, p. 92)

Possível perceber, a partir da análise dos exemplos apresentados, que
o conceito de retórica, embora seja invocado, amiúde, como uma espécie de
recurso explicativo, carece, ele próprio, de uma maior explicação. 

Uma análise mais detida acerca dos usos atribuídos ao conceito de retó-
rica, sobretudo no interior das abordagens teóricas contemporâneas que diri-
gem críticas aos excessos patrocinados e chancelados pelo poder punitivo, re-
vela que a noção, tal como ocorre com o caso do “populismo penal” (RAMOS,
2016), de forma alguma é pensada como uma categoria analítica propriamente
dita, sendo, antes pelo contrário, comumente reduzida à mera condição de um
termo pejorativo que denota, no limite, a má-fé do autor de um determinado
discurso, que, em vez de buscar convencer o seu auditório com base em argu-
mentos racionais, pretende iludi-lo com fantasias e falsas promessas.

É certo, contudo, que dita tendência não existe por acaso, afinal de con-
tas, ela conta com longínquos antecedentes históricos. 

Neste sentido, caberia recordar do tipo de tratamento dispensado pelos
artífices da filosofia ocidental, Platão e Aristóteles, aos discursos de corte
retórico. Enquanto que para o primeiro pensador a retórica, per se, era com-
preendida como a “antítese para a alma do que a cozinha é para o corpo”
(PLATÃO, 2002, p. 245); para o segundo, ela representava, muito simples-
mente, a “capacidade de descobrir o que é adequado a cada caso com o fim
de persuadir” (ARISTÓTELES, 2005, livro I, cap. 2. p. 156). 

Houve, ainda, como observado por REIS (2014, p. 76), quem afirmasse
que o discurso retórico, para além da concepção instrumentalista tão enfatica-
mente rechaçada pelos antigos, poderia ser compreendido como uma espécie
de “arte”, como algo dotado de um propósito performativo, vale dizer, estético.
Não por outra razão a retórica foi (e arriscamos dizer: ainda o é) relacionada à
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arte do bem dizer (ars scientia bene dicendi), à arte do ornamento dos discursos
mediante a alusão a “certas figuras de linguagem que os tornam mais atraentes
e coloridos” (idem). 

Qualquer que seja o caso é possível afirmar, com alguma precisão, que
a explicação do fenômeno retórico foi, desde muito, substituída pela sua
condenação ética. É contra essa realidade que o paper se insurge. 

Para pensar o potencial heurístico da retórica e das suas figuras de lin-
guagem para a análise dos discursos jurídicos, sobretudo aqueles pronun-
ciados pelos membros do parlamento, buscamos refúgio na teoria do dis-
curso elaborada pelo politólogo argentino Ernesto Laclau. 

1. ExpLORANDO A DIMENSÃO ONTOLÓGICA DA
NOÇÃO DE DISCURSO:
Ernesto Laclau é autor de uma compreensão bastante peculiar de discurso. 

Para o autor, a noção de discurso tem valência filosófica e representa
uma categoria teórica que pertence ao campo das reflexões ontológicas
sobre das muitas formas de manifestações do ser (LACLAU, 2014, p. 207). 

Discurso, dirá o autor, é o “território formador da objetividade enquan-
to tal” (LACLAU, 2013, p. 116). 

Esse tipo de compreensão desafia aquele entendimento mais comum
que refere o discurso como um campo de análise que abriga o estudo de epi-
fenômenos ligados às áreas da fala e da escrita (Idem).

Afirmar que a noção de discurso representa categoria teórica pertencente
ao campo de uma ontológica geral, significa dizer, com efeito, que as trocas
discursivas, que as relações mediadas pela linguagem, e, logo, atravessadas
discurso, constroem a própria objetividade objeto do discurso; significar afir-
mar, de outro modo, que o objeto do discurso (seja ele um objeto inanimado,
seja ele um fato natural, seja ele uma identidade, relação ou instituição política
ou social), embora possa existir como realidade externa ao pensamento, só
adquire sentido efetivo quando articulado no interior de um discurso. 

A fim de evitar mal-entendidos acerca da concepção laclauniana de dis-
curso, é importante ressaltar que a afirmação referendada pelo aturo de que a
objetividade do objeto do discurso é construída discursivamente sob hipótese
alguma se confunde com o argumento que sugere não existir algo tal como
uma objetividade. A esse propósito Laclau e Mouffe (2015) advertem que: 

O fato de que todo objeto é constituído como objeto de discurso não tem nada
a ver com a existência de um mundo externo ao pensamento, nem com a opo-
sição realismo/idealismo. Um terremoto ou a queda de um tijolo é um evento
que certamente existe, no sentido de que ele ocorre aqui e agora, independen-
temente de minha vontade. Mas, o quanto sua especificidade como objetos é
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construída em termos de “fenômenos naturais” ou como “expressões da ira de
Deus” depende da estruturação de um campo discursivo. O que é negado não
é que tais objetos existem externamente ao pensamento, mas, de fato, a afir-
mação distinta de que eles podem constituir a si mesmos como objetos fora
de quaisquer condições discursivas de emergência. (LACLAU e MOUFFE,
2015, p. 181)

Essa é a pressuposição mais elementar que fundamenta a teoria do dis-
curso preconizada por Ernesto Laclau: um discurso não descreve fenômenos
dotados de existência própria, ele constitui estes fenômenos enquanto rea-
lidades (dotadas de objetividade). 

A incorporação desta conclusão ao estudo da retórica e das suas figuras
de linguagem suscita - como não poderia deixar de ser - uma indagação de
valência ontológica, que, a nosso juízo, poderia ser representada nos seguin-
tes termos: se o discurso pode ser compreendido como território formador
da realidade (objetividade) dos objetos que por ele são articulados, como
continuar a sustentar que a retórica e as suas figuras de linguagem têm por
desiderato a defraudação ou o adorno de ditos sentidos? 

Pensemos por um instante no que está implicado na afirmação de que
o discurso retórico visa tornar equívoco o significado de um determinado
objeto ou fenômeno.

O que está em jogo nessa afirmação é o entendimento (metafísico, por
excelência) de que haveria um nível primário de significação, isto é, um
nível que permitiria sustentar que objetos e fenômenos possuem um signi-
ficado original, uma essência própria que, no entanto, seria falsificada ou
obnubilada pela retórica. 

Aderir a tal pressuposição, no entanto, implica incorporar à reflexão a
dicotomia estampada na oposição: literalidade versus figuração. É justa-
mente contra tal oposição que se concentra a crítica de Laclau, para quem,
a “retoricidade é inerente aos processos de significação”, sendo a literali-
dade uma consequência da fixação, precária e contingente, de determinado
significado a um determinado significante (LACLAU, 2011, p. 195).

Portanto, se nos alinharmos à pressuposição ontológica que serve de fun-
damento para a Teoria do Discurso de Ernesto Laclau, diremos que os deslo-
camentos semânticos retratados pelas figuras de linguagem da retórica retra-
tam, na verdade, processos de significação indispensáveis através dos quais
a objetividade (literalidade) da realidade é construída (figurativamente). 

Não por acaso Laclau dirá que as figuras de linguagem da retórica re-
tratam a própria “anatomia do corpo social” (LACLAU, 2013, p. 172).

Pois bem, esses esclarecimentos iniciais permitem que avancemos em
relação a nossa proposta de explicitação do potencial heurístico das figuras
de linguagem da retórica para a análise dos discursos jurídicos. 
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2. AVENTURAS TROpOLÓGICAS: O DISCURSO
pUNITIVO ENTRE METáFORAS, SINÉDOqUES E
CATACRESES
Comecemos pela abordagem da metáfora.

Uma “metáfora”, como se sabe ou se costuma intuir, representa uma
figura de linguagem que ilustra um tipo de deslocamento semântico, funda-
do no princípio da analogia, que se realiza através da transposição de um
signo linguístico sobre outro.

No campo dos discursos político-criminais é possível cogitar da exis-
tência daquilo que chamamos de um processo de totalização metafórica de
significantes1.

Esse tipo de processo de significação pode ser percebido sempre quan-
do um significante incorpora, completamente, o significado de outro. 

Isso acontece, por exemplo, quando, em um discurso parlamentar, a tu-
tela jurídico-penal é retratada, a despeito de seus conhecidos e elevados cus-
tos socioeconômicos, como uma espécie de sinônimo de instrumento de pa-
cificação de conflitos sociais, algo que se pode ver no âmbito da exposição
de motivos do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 846/2015, cuja
aprovação deu ensejo à promulgação da Lei Federal nº 13.142/2015, que,
por sua vez, integra ao rol dos crimes hediondos os crimes de lesão corporal
dolosa de natureza gravíssima e de lesão corporal seguida de morte, quando
praticados contra agentes de segurança pública:

A criação de causa de aumento de pena para este tipo de crime é crucial para
fortalecer o Estado Democrático de Direito e as instituições legalmente consti-
tuídas para combater o crime, especialmente o organizado, o qual planeja
gerar pânico e descontrole social, quando um ator do combate à criminalidade
é vítima de homicídio tentado ou consumado. (BRASIL, 2015, pp. 1-2)

O que é importante destacar desta breve e ainda incipiente incursão sobre
a figura da metáfora é que a relação de analogia estabelecida entre o signifi-
cado do termo que substitui e o significado do termo que é substituído pode
ser de tal forma intensa que ambos acabam tendo o seu sentido confundindo. 

Avancemos agora em direção à análise da sinédoque.
A figura em questão expressa, com efeito, dois tipos de deslocamentos

semânticos através dos quais uma “parte” é representada como um “todo”
(pars per toto) ou, inversamente, um “todo” é reduzido à condição de
“parte” (toto per pars). 

Escolhemos explorar, a seguir, o potencial heurístico do tipo de pri-
meiro deslocamento retratado pela figura da sinédoque, pois é ele que, com
maior frequência, se verifica no âmbito da discursividade parlamentar, que
invoca, sistematicamente, identidades políticas coletivas que se apresentam
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como totalidades (o povo, a sociedade, os cidadãos) a pretexto de legitimar,
com base no princípio da representatividade democrática, o recurso à tutela
jurídico-penal.

Os excertos a seguir transcritos ilustram, com absoluta clareza, o tipo
de deslocamento semântico que ora se problematiza. 

O primeiro destes excertos diz respeito à parte da exposição de motivos
constante do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 5.405/1990, cuja
aprovação culminou na promulgação da Lei dos Crimes Hediondos:

Entendemos, preliminarmente, quanto à proposição, que o Poder
Legislativo não poderia perder esta oportunidade para oferecer sua concreta
contribuição à legislação penal, tendo em vista, ainda, a natureza dos crimes
que vêm abalando e causando indignação e repulsa da sociedade. (BRASIL,
1990, p. 38)

O segundo excerto a ser analisado foi extraído do tópico da exposição
de motivos constante do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº
4.146/93, cuja aprovação resultou na promulgação da Lei Federal nº
8.930/94, que, por sua vez, chancelou a inclusão de inúmeras figuras deli-
tivas no rol dos crimes hediondos:

A sociedade brasileira clama, há muito, pela reforma da legislação penal que
se mostra inadequada à realidade dos tempos atuais, em que dia a dia cresce
a violência contra a pessoa. Escusado ressaltar que tais episódios de selvage-
ria e hedionda violência, sem uma enérgica reação dos poderes públicos
constituídos, não só vulneram o sentimento cristão do povo brasileiro, mas
contribuem sobremodo para macular a imagem do nosso País perante o con-
serto das nações civilizadas que repugna toda a sorte de impunidade. (BRA-
SIL, 1994, p. 13469) 

Finalmente, o terceiro excerto concerne à exposição de motivos do Pro-
jeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 4.628/1998, cuja aprovação deu en-
sejo à promulgação da Lei Federal n. 9.695/98, que tratou de acrescer ao rol
dos crimes hediondos o delito de falsificação de produtos destinados a fins
terapêuticos ou medicinais:

A imprensa de todo o país tem divulgado diariamente a prática de um dos
crimes mais covardes, mais perversos, contra a população brasileira: a falsi-
ficação de remédios. (BRASIL, 1998, p. 16883) 

Os excertos transcritos sugerem, com efeito, o acerto da conclusão refe-
rendada por Laclau, no sentido de que “retoricidade é inerente à significação”
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(LACLAU, 2011, p. 195), sobretudo na medida em que parece restar evi-
denciado o fato de que o apelo à sinédoque não possui um efeito meramente
estético ou sofístico no âmbito dos excertos analisados, sendo dito desloca-
mento, em verdade, uma característica constitutiva deste tipo de discurso
em um ambiente democrático, onde o exercício do poder (de punir, inclusi-
ve) tem como seu mais imediato fundamento de legitimidade a realização
da vontade popular. 

O que interessa reter da análise do deslocamento semântico retratado
pela figura da sinédoque é a compreensão de que as identidades políticas
coletivas mobilizadas no discursividade parlamentar retratam, no limite,
apenas “parte” daquilo que se compreende como a população brasileira, uma
parte que embora seja representada como um todo é constituída, no limite,
por uma parcela que se identifica como vítima (real ou potencial) da crimi-
nalidade violenta. 

Tal compreensão adquire relevância prática na medida em que coloca
em xeque o caráter supostamente universal da “vontade popular” que legi-
tima o recurso à intervenção jurídico-penal. 

Por fim, tem-se a catacrese. 
A figura da catacrese ilustra, com efeito, um tipo de deslocamento se-

mântico no qual “um termo figurativo não pode ser substituído por um termo
literal” em função da existência de um “bloqueio constitutivo da linguagem”
(LACLAU, 2013, p. 121). As seguintes sentenças constituem exemplos de
catacreses: “veja a perna da cadeira”, “embarque no avião”, “o juiz é boca
da lei”2. 

Feito este esclarecimento, caberia cogitar, a título de hipótese, se a ex-
pressão “crime hediondo” não configura, ela própria, uma importante cata-
crese no interior dos discursos que versam sobre a política criminal brasileira3. 

Lembremos, no ponto, que o ordenamento jurídico brasileiro não des-
tina uma definição específica para os “crimes hediondos”. 

A caracterização deste tipo de crime se dá, tradicionalmente, mediante a
inserção de um determinado tipo penal no rol do art. 1º da Lei Federal nº
8.072/1990. A propósito disso, parece ser digna de nota a anedota, relembrada
por Paiva (2009), segunda a qual o constituinte Amaral Neto, ao ser interpe-
lado por uma série de críticas dirigidas à porosidade semântica da expressão
“crime hediondo”, defendeu, em sessão plenária, a sua permanência na versão
final do texto constitucional por intermédio do seguinte argumento: 

O Código Penal que faça isso depois de constar de todo o seu corpo, defi-
nindo o que é crime hediondo. Se não fizermos isso, estaremos deixando os
criminosos mais vis, mais monstruosos à disposição de uma lei que lhes dará
os mesmos direitos de um ladrão de galinha. (PAIVA, 2009, p. 81) 
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Essa falta de preocupação com relação à elucidação do conteúdo se-
mântico da expressão “crime hediondo” pode ser sentida também no campo
doutrinário, já que o debate outrora realizado em torno dessa importante
questão4 encontra-se desde muito adormecido, como se a questão, per se,
tivesse sido completamente superada. 

Cabe observar, entretanto, que a necessidade de se dispensar a um de-
terminado conjunto de crimes o adjetivo “hediondo”, mesmo sendo possível
comunicar a sua especial gravidade através do incremento das penas comi-
nadas a estes delitos, embora tenha sido naturalizada, tratada, pois, como
autoevidente, ainda carece de justificativas mais claras e sistematicamente
elaboradas. 

Na expectativa de reativar essa importante discussão, caberia cogitar,
em sede de hipótese, se preservação do caráter inominável (catacrético) do
significante “hediondo” não se presta a alguma função. 

‘A aposta que este paper faz ao tentar caracterizar a expressão “crime
hediondo” como uma espécie de catacrese pode ser representa nos seguintes
termos: a sobredeterminação do significante “crime” pelo adjetivo “hedion-
do” propicia que o direito penal passe a expressar algo que o seu significado
ilustrado não consegue e nem poderia comunicar, sobretudo no âmbito de
um Estado Democrático de Direito: a existência de uma tendência político-
criminal autorreferente que abandonou, por completo, a necessidade de pen-
sar a legislação penal como instrumento de limitação dos excessos protago-
nizados tanto pelo lupus artificialis, como pela sua matilha (FERRAJOLI,
2010, p. 861); bem como a sedimentação da ideia de que há, no espaço co-
munitário, certos sujeitos que, em virtude da excepcionalidade das suas
ações, podem ser destituídos da sua condição de cidadãos para serem repre-
sentados, unicamente, como hostis, como inimigos internos5 que merecem
ser submetidos a um regramento jurídico excepcional cujo propósito é, fun-
damentalmente, a sua incapacitação6. 

CONSIDERAÇõES FINAIS 
Ao longo deste trabalho, tivemos a oportunidade testar essa hipótese que
sugere que a Retórica e nas suas figuras de linguagem possuem valor heu-
rístico para a realização de análises discursivas, de corte político-criminal,
fundadas em termos filosófico-linguísticos. 

No intuito de realizar o objetivo delineado logo no início deste artigo,
desenvolvemos quatro linhas argumentativas. Cada uma dessas delas foi,
com efeito, trabalhada à luz uma determinada figura da Retórica. Num pri-
meiro momento, debatemos a centralidade da metáfora para a compreensão
do processo de significação da realidade que serve de fundamento para a afir-
mação do caráter hegemônico da intervenção jurídico-penal; por conseguinte,
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identificamos a natureza metonímica dos significantes atualmente mobiliza-
mos para a construção da identidade da magistratura criminal; em seguida,
ressaltamos a importância da sinédoque para a compreensão da dinâmica do
processo discursivo de construção das identidades políticas coletivas invo-
cadas pela discursividade parlamentar relacionada ao universo normativo da
Lei dos Crimes Hediondos; por fim, discorremos brevemente acerca da vo-
cação catacrética do hediondo, um significante que, pelas razões já expostas,
não apenas opera no interior da discursividade parlamentar como o nome do
impensável, como também representa um verdadeiro dispositivo de exceção
no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro.

O desenvolvimento dessas quatro linhas argumentativas pressupôs, no
entanto, a explicitação do significado atribuído a duas noções fundamentais
e interdependentes extraídas da teoria do discurso de Ernesto Laclau: Dis-
curso e Retórica. A primeira noção, lembremos, coloca em evidência o es-
tatuto ontológico da noção de discurso, que é representada, pelo autor, como
locus que abriga o processo de construção da objetividade dos signos que
compõem a realidade social. Segue-se daí, para o autor, que a própria noção
de objetividade é produto de um processo de significação que não pode pres-
cindir da observância de certas condições discursivas de emergência. 

Se a noção de discurso denota, como crê Laclau, o território primário da
formação da objetividade dos fenômenos e das relações sociais, que papel
toca a Retórica? Assumir a concepção de discurso preconizada por Ernesto
Laclau significa, dentre outras questões, repudiar a dicotomia estampada na
oposição: literalidade versus figuração. É no intuito de demonstrar que lite-
ralidade e figuração não são essencialmente níveis distintos de um processo
de representação da realidade, mas sim momentos que pertencem a um mesmo
continuum, que a retórica e suas figuras de linguagem passam a adquirir im-
portância. Invertendo a ordem “natural” pressuposta pela crítica ao caráter
manipulatório da retórica, a teoria do discurso de Ernesto Laclau abdicará de
interpretar os deslocamentos tropológicos como tentativas malfadadas de fal-
sificação ou adorno do “verdadeiro” significado dos significantes mobilizados
no interior de um discurso. No lugar deste entendimento adotar-se-á outro, a
saber, de que a retoricidade é, repisamos, “inerente aos processos de signifi-
cação” (LACLAU, 2011, p. 195), quer dizer, que os deslocamentos semânti-
cos ilustrados pela Retórica e suas figuras são, a rigor, elementos indispensá-
veis para a construção do caráter literal/objetivo da realidade social
representada no interior dos discursos parlamentares analisados. 

Com estes esclarecimentos podemos agora responder a este questiona-
mento que, ainda que de forma indireta, nos colocamos desde as primeiras li-
nhas deste artigo: goza a Retórica de algum valor heurístico para a análise dos
discursos político-criminais? Acreditamos que sim, sobretudo na medida em
que identificamos que a “realidade” serve de justificativa para a ampliação da
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normatividade penal tem o seu sentido estabilizado, em larga medida, por me-
táforas, sinédoques e, em alguns casos particulares, por catacreses.  
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NOTAS

1 A noção de totalização metafórica busca ilustrar o deslocamento semântico
implicado naquilo que Laclau e Mouffe chamaram de lógica da equivalência, con-
ceito que, por sua vez, designa um momento particular no processo construção
do caráter hegemônico de uma determinada ordem discursiva (LACLAU e
MOUFFE, 2015, p. 206), no qual as relações de contiguidade (metonímia) e ana-
logia (metáfora) que tornam equivalentes os termos articulados pelo discurso dão
lugar a uma relação de pura identidade. Em suma, totalizar metaforicamente sig-
nifica, muito simplesmente, representar como (logicamente) necessária, isto é,
como não contingente, a relação de contiguidade semântica que se estabelece entre
dois ou mais termos mobilizados no interior de um mesmo contexto discursivo. 

2A catacrese em questão foi problematizada por MACHADO (2013). 

3 Quando neste escrito se fizer alusão à expressão política criminal, tem-se
em perspectiva, precisamente, o sentido que Delmas-Marty atribui ao conceito:
“por política criminal entende-se o conjunto de procedimentos por meio dos quais
o corpo social organiza respostas ao fenômeno criminal” (DELMAS-MARTY,
2004, p. 43).

4 Vide, no ponto, TORON (1999) e FRANCO (2000). 

Ao refletir acerca da permanência da noção de “inimigo” (hostis) no âmbito
do direito penal, Zaffaroni realiza uma leitura que, a nosso sentir, sintetiza, como
nenhuma outra, o caráter oblíquo dos discursos que reivindicam, face à consta-
tação da excepcionalidade de determinadas ações, a necessidade de um recrudes-
cimento igualmente excepcional da reposta penal: “Em geral, a categoria do ini-
migo não é expressamente introduzida ou não são feitas referências claras a ela
no direito ordinário, visto que ao menos intui-se sua incompatibilidade com o
princípio do Estado de direito. Porém, com má consciência, legitima-se ou igno-
ra-se o tratamento que, naquelas condições, é atribuído a um número enorme de
pessoas”. (ZAFFARONI, 2007, p. 190)

5 Embora a figura do hostis, como observado por GLOECKNER (2009, p. 434),
seja atribuída ao direito romano, sua presença ainda é sentida nos discursos jurídi-
co-penais contemporâneos. Exemplo disso é a oposição pessoa/não-pessoa, preco-
nizada por renomado jurista alemão, Günther Jakobs: “(...) a pessoa, sob a perspectiva
do Direito, isto é, a pessoa titular de direitos e obrigações, só pode ser tratada en-
quanto tal na medida em que conduz as suas ações conforme as expectativas criadas
pela norma; se, todavia, se comporta permanentemente como um diabo, a pessoa se
converte em um inimigo, é dizer, em uma não-pessoa” (JAKOBS, 2003, p. 54).
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DIREITO PENAL SIMBÓLICO: DAS NUANCES
LINGUÍSTICAS À REFLEXÃO POLÍTICO-CRIMINAL

Regina Célia Lopes Lustosa Roriz
Mestre em Direito - UFPE
Doutoranda em Direito- UNICAP

CONSIDERAÇõES INICIAIS
O trabalho ora resumido busca investigar as feições assumidas por um di-
reito penal voltado à formação de ideologias com forte direcionamento à di-
fusão de valores morais, ao qual se tem denominado direito penal simbólico.
Busca-se no estudo demonstrar: 1) as características desse direito, sobretudo
a partir da compreensão inter ou transdisciplinar, inclusive linguístico-prag-
mática, do termo simbólico; 2) o sentido atribuído a esse direito penal sim-
bólico no âmbito das práticas discursivas das ciências criminais, tanto dos
dogmáticos críticos como dos críticos da dogmática; e, concomitantemente,
os efeitos jurídico-políticos da função simbólica na perspectiva dessas ciên-
cias, tendo em vista, sobretudo, as funções legitimadoras e limitadoras do
jus puniendi estatal.

Sobre o método utilizado, o pressuposto é o de que a ideia de observa-
ções de particularidades para generalização a posteriori ou a ideia de teori-
zação a priori para corroborações posteriores pela observação dos fatos são
equivocadas.1 Assim, opta-se pelo método proposto por Karl Popper, o hi-
potético-dedutivo, pois se parte de uma ideia formulada conjecturalmente
para poder se extrair conclusões por deduções lógicas.2 A técnica utilizada
na construção da investigação é a da pesquisa bibliográfica em obras nacio-
nais e estrangeiras indicadas na bibliografia.

As conclusões construídas extraídas da pesquisa passam a ser  sinteti-
camente apresentadas. 

O(S) SENTIDO(S) DO SIMBÓLICO SOB LUZES INTER OU
TRANSDISCIpLINARES.
A pretensão de estabelecer um sentido unívoco para termo simbólico con-
figurar-se-ia uma negação de que língua é um fato social3 e, como tal, sujeito
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a variações sincrônicas e diacrônicas. O signo linguístico, que estabelece a
combinação entre um conceito e uma imagem acústica ou física, isto é, entre
significado e significante, além de arbitrário ou imotivado, é mutável.

Sobre o signo e seus sentidos, Wittgenstein fez a seguinte reflexão:
“Talvez tenhamos de dizer que a expressão ‘interpretação de signos’ é en-
ganosa e, em vez dela, devêssemos dizer ‘o uso dos signos’”4. Decerto re-
fere-se ao fato de que um signo só significa em situações reais de comuni-
cação, isto é, em uso. No mesmo sentido afirma Saussure que “uma língua
é radicalmente incapaz de se defender dos fatores que deslocam, de minuto
a minuto, a relação entre significado e significante”.5 Ambos, enfatizam,
pois, que é na prática que se constroem os sentidos de um signo, é na enun-
ciação que se estabelece a significação de um enunciado. 

A percepção da importância da pragmática para a semântica é, inclusi-
ve, já assente, no domínio da hermenêutica jurídica, Lênio Streck, por exem-
plo, reconhece que “o elo que ‘vinculava’ significante e significado está ir-
remediavelmente perdido nos confins da viragem linguística6 ocorrida no
campo da filosofia”.7

Logo, corrobora-se a impossibilidade de se apresentar um conceito
único para o termo simbólico, já que somente nas situações reais de uso os
sentidos afloram. Porém, acredita-se que, a despeito da porosidade dos sig-
nificados, é possível encontrar algo de estável no aspecto semântico dos sig-
nos. Então, passa-se a analisar possibilidades de sentido para o termo sim-
bólico, buscando-o em outros domínios do saber, a fim de sinalizar para uma
eventual estabilidade no seu conceito. 

Do ponto de vista da linguística, ou numa perspectiva mais ampla da
semiótica8, Saussure distingue os símbolos dos signos, porque entende que
enquanto estes são arbitrários, ou seja, não mantêm um vínculo natural entre
o significante e o significado, aqueles mantêm um rudimento de vínculo
entre o conceito e o suporte do conceito.9

Desse modo, pode-se afirmar que, para a linguística saussuriana, o sím-
bolo sempre resguarda algo do conteúdo que sintetiza. Ele não é estabele-
cido num vazio, o que permite afirmar, por conseguinte, que simbólico é a
designação do que remete algo, do que substitui algo por uma razão de si-
militude ou de raciocínio metonímico.

Segundo Bakhtin, “tudo que é ideológico possui um significado e re-
mete a algo fora de si mesmo”.10 De acordo com ele, a consciência não pode
construir ou explicar o ideológico, porque ela é que é construída e explicada
a partir das relações sociais mediadas pelos signos e símbolos carregados
de ideologias. “A consciência individual é um fato sócio-ideológico”11,
“[...] não é o arquiteto dessa superestrutura ideológica, mas apenas um in-
quilino do edifício social dos signos ideológicos”.12

Assim, a contribuição bakhtiniana para a presente reflexão, pode ser
SUMÁRIO



sintetizada na ideia de que o simbólico, assim como tudo o que tem função
de significar, é a essência da ideologia, pois aponta para uma realidade ex-
terior ao físico, construindo, no processo de interação social, as consciências
individuais.

No domínio da sociologia, o estudo do simbólico, como se verificará,
aproxima mais esta reflexão da proposta geral do trabalho. O sociólogo Edgar
Morin coloca como problema preliminar, ao tratar do tema, a possibilidade
de se refletir sobre o simbólico a partir do pensamento empírico-racional. Esse
problema, segundo ele, tem a seguinte razão: “Este (o pensamento empírico-
racional) no primeiro movimento crítico, só viu no símbolo a evocação poé-
tica, no mito, ilusão e puerilidade, na magia superstição ou o logro”13.

Destaque-se que essa compreensão e valorização do simbólico como
uma forma legítima de produção de saber tão aceitável quanto os saberes
racionais e empíricos caracteriza o pensamento que se designa pós-moder-
no, pois sinaliza para a possibilidade da ilusão também no racional.

Finalmente, pode-se afirmar, tanto com base em Morin, como nos de-
mais pensadores, que o conceito de simbólico apresenta como ponto estável
a qualificação do que é significado, ou seja, do que representa uma realidade
outra. Importa, pois, destacar que o simbólico, a despeito das valorações di-
versas, adjetiva aquilo que não é o próprio ser, mas o que o evoca. Inexora-
velmente, é, pois, sempre associado à representação e, não raro, à ilusão.

CONCEITO DE DIREITO pENAL SIMBÓLICO: DA
CRÍTICA DOS DOGMáTICOS AOS CRÍTICOS DA
DOGMáTICA 
A compreensão do simbólico no direito penal não prescinde dos sentidos
mencionados no tópico anterior, no entanto não decorre diretamente deles.
Cada domínio de saber constrói seus próprios signos, atribuindo-lhes cargas
ideológicas distintas, logo, é no âmbito das práticas discursivas das ciências
criminais que se busca mais decisivamente o sentido de simbólico para o di-
reito penal.

Também os efeitos dessa função simbólica devem ser compreendidos,
analisados e criticados na perspectiva dessas ciências, tendo em vista, sobre-
tudo, as funções legitimadoras e limitadoras do jus puniendi estatal.

Na versão, historicamente, denominada como direito penal liberal, carac-
terizado pela preocupação em fundamentar o direito de punir estatal, consa-
grou-se a afirmação de que o direito penal encontra fundamento em sua função
de proteger bens jurídicos. Nas palavras de Cláudio Brandão: “O Direito Penal
ganha legitimidade quando se reveste da função de proteger bens jurídicos.”
14. Esse entendimento de caráter garantista, no entanto tem sido bastante rela-
tivizado (ou mesmo negado).  Na pesquisa, aborda-se essa “relativização”, pelo
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menos, sob dois diferentes enfoques: o dos penalistas, liberais e progressistas
e o dos criminólogos críticos.

A reflexão sobre o direito penal simbólico está inserida no estudo das
funções atribuídas ao direito estatal de punir, que obviamente depende das
funções que se atribua à pena e à medida de segurança, meio, por excelência
da intervenção penal estatal.15 No entanto, de acordo com Mir Puig, tratar
dessas funções pressupõe o estabelecimento de uma distinção entre a função
ou as funções que efetivamente desempenha esse direito, uma análise mais
sociológica, e a função a ele atribuída como programa normativo, indepen-
dentemente, de haver ou não o cumprimento16.

No entanto, essa distinção, com os devidos aprofundamentos em cada
uma das funções, excederia os limites da proposta deste trabalho. Logo, res-
tringe-se apenas rememorar as funções consagradas pelo saber normativo
penal, focando-se mais a reflexão na relação entre essas funções e a confi-
guração de um direito penal simbólico.

Simplificada e resumidamente, as teorias sobre as funções da pena têm
sido agrupadas em três tipos: teorias absolutas, relativas e mistas. As pri-
meiras defendem ter a pena um fim em si mesmo, qual seja: retribuir o mal
causado para que haja a realização da justiça. As segundas defendem que a
pena tem uma finalidade que transcende a provocação de um mal, para essas
a pena tem uma utilidade social: prevenir delitos. As terceiras buscam com-
patibilizar as duas anteriores, logo defendem, como bem sintetiza Soler, que:
“ Pena é um mal ameaçado primeiro, e logo imposto ao violador de um pre-
ceito legal, como retribuição, consistente na diminuição de um bem jurídico,
e cujo fim é evitar delitos.17

A discussão sobre o direito penal simbólico se dá a partir das funções
de prevenção defendidas pelas teorias relativas e, mais precisamente, da
função de prevenção geral positiva, isto é, da finalidade que teria o direito
penal de informar e conscientizar da norma jurídica, evitando a delinquên-
cia.  Essa função, que seria de ordem utilitária ou instrumental, seria então
excedida ou corrompida pelo direito penal simbólico. 18 Essa distinção é,
aparentemente, tênue, pois, em ambos os efeitos, está presente a prevenção
de condutas pela consciência da norma. 

De acordo com Hassemer, a política não é só uma questão de poder e
interesses, mas também de oferta e proteção de símbolos, as quais têm um
potencial emocional e manipulador.19 Sendo assim, o direito penal, que de-
corre de opções políticas, também possui um caráter simbólico, o que a prin-
cípio, não seria reprovável.20 No entanto ele afirma que o termo simbólico
tanto tem sido usado para referir-se a uma característica do direito penal,
como para designar um direito penal que é somente simbólico.21

Ao buscar conceituar esse direito penal preponderantemente simbó-
lico, Hassemer reconhece a dificuldade da precisão, no entanto afirma
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haver uma espécie de ponto comum nas definições desse direito simbólico.
Em suas palavras:

trata-se de uma oposição entre realidade e aparência, entre manifesto e latente,
entre o que é verdadeiramente desejado e o que é diversamente aplicado, e
trata-se sempre dos efeitos reais das leis penais. “Simbólico” associa-se com
engano, tanto em sentido transitivo com reflexivo.22

O direito penal simbólico é aquele que resulta, portanto da incongruên-
cia entre os objetivos declarados pela norma e os alcançados com a aplicação
dela. Deve–se destacar que, nesses casos, a proteção de um bem jurídico,
que legitimou a criação da norma, não se verifica na aplicação dela, predo-
minando os efeitos latentes sobre os manifestos.

Zaffaroni alerta que a função penal simbólica deve ser sempre eventual
e de maneira alguma necessária. O rechaço a predominância da função sim-
bólica e instrumental da pena é justificado pela irracionalidade e pela anti-
juridicidade de se utilizar de um homem como instrumento para simboliza-
ção do direito penal.23

Ainda de acordo com Hassemer, o uso do direito penal simbólico é
fruto da crise político-criminal, que vem tornando o direito penal protetor
de bens jurídicos universais e de delitos de perigo abstrato, baseando-se na
ideia de uma “insegurança global” e de uma “sociedade de risco”.24

Pode-se, desde já, concluir que a reprovação ao direito penal simbólico,
na perspectiva dos dogmáticos, é decorrente do uso do direito penal em desa-
cordo com o próprio discurso legitimador do jus puniendi estatal, sendo a ad-
jetivação “simbólico” sinalizadora de um direito penal cuja função de proteger
bens jurídicos é corrompida, levando ao descrédito da justiça estatal.

Na perspectiva da criminologia crítica, o direito penal simbólico também
retoma a ideia de “engano”. As palavras de Vera Andrade confirmam:

Simbólico no sentido crítico é por conseguinte um Direito Penal no qual
se pode esperar que se realize através da norma e sua aplicação outras fun-
ções instrumentais diversas das declaradas, associando-se neste sentido
com o engano25

Porém essa concordância não significa identidade de percepções, pois
enquanto para os penalistas críticos o engano ou contradição entre fins ma-
nifestos e latentes é um desvirtuar contingencial do direito penal; para os cri-
minólogos críticos o direito penal torna-se sempre simbólico, uma vez que o
sistema penal o realiza de forma oposta àquilo a que se propõe o discurso da
legitimação do direito de punir. Em verdade, a contradição é, sob esse olhar
criminológico, o elemento fundamental para a realização e funcionamento
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do sistema penal, que está construído para funcionar nesse desencontro entre
o que se declara e o que se realiza.

Baratta percorre o caminho pelo qual se chegou à contemporânea crise
de legitimidade do discurso penal, que é, cada vez mais, identificado como
falso e simbólico. Partindo da função declarada de proteger bens jurídicos,
consagrada pelo direito penal de cunho liberal e da distinção entre as funções
intrassistêmicas e extrassistêmicas, que são atribuídas ao bem jurídico, o
criminólogo demonstra que tanto as teorias de fundamentação do bem jurí-
dico, como a distinção acima mencionada se revelam bastantes falhas.26

No que tange à função limitadora e legitimadora do bem jurídico, Ba-
ratta afirma ser ela bastante imprecisa e sem relevância prática, uma vez que
a tutela penal tem se estendido a interesses e circunstâncias de caráter indi-
viduais, abarcando áreas de interesses gerais e difusos27. 

Em outras palavras, afirma-se que, ao se definir os bens jurídicos que,
em tese, seriam oriundos da realidade ontológica, isto é, do algo concreto
que se visa proteger, o qual, em princípio, estaria fora do sistema; utiliza-se
sempre o próprio sistema de normas penais. As consequências da referida
circularidade são, pois: a definição de valores e interesses sociais a partir
da lógica do discurso punitivo, como se a sociedade fosse uma comunidade
homogênea buscando se defender de uma minoria desviada; a atenção do
discurso centrada nos conflitos individuais e entre esses indivíduos e a so-
ciedade, desconsiderando os conflitos sociais e grupais; e a idealização e le-
gitimação dos conteúdos do direito penal através de princípios e valorações
extrassistemáticas que, em verdade, integram contextos que têm em comum
com o discurso punitivo, principalmente, a percepção consensual da socie-
dade e a ótica parcial dos conflitos.28

O diagnóstico dessa circularidade e de suas consequências  reforça a crí-
tica à declarada função do direito penal de proteger bens jurídicos universais,
uma vez que sinaliza para um direito penal cujos valores orientadores não con-
segue ultrapassar os limites do contexto imediato da produção normativa..

Também as funções instrumentais, quer a prevenção geral negativa,
quer a prevenção especial positiva, socialmente declaradas úteis e cujas pre-
tensões poderiam ser sintetizadas na ideia de controle e redução da crimi-
nalidade, não se confirmam na prática do sistema penal. 

A prevenção especial, que tem como objetivo a ressocialização do cri-
minoso, ou desviante, sendo uma espécie de tratamento que visa evitar a
reincidência, é talvez a promessa mais evidentemente descumprida pela prá-
tica do sistema penal. Prescindem de maiores demonstrações assertivas, in-
clusive do senso comum, de que as penas, sobretudo, as de prisões são o ca-
minho para a consolidação da carreira criminosa.

A prevenção geral negativa, cuja pretensão é a intimidação daqueles
potenciais delinquentes pela aplicação de um mal, também não constata na
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observação empírica. No dizer de Baratta, essa função pode ser considerada
uma hipótese empírica não verificada nem verificável.29

Em verdade, para a criminologia crítica, a pretendida função instru-
mental do direito penal tem servido sempre para estender os limites dele e
para ocultar as funções simbólicas e políticas da ação punitiva, sendo a pena,
de fato, uma violência institucional, cuja função latente é reproduzir o sub-
sistema da justiça penal e servir à construção ideológica e material própria
das desiguais relações sociais.30

Ainda que não se acolha a tese de que o direito penal tenha funções me-
ramente simbólicas, resta incontestável, para esta reflexão, que há, no mí-
nimo, um desequilíbrio entre as funções penais instrumentais e as funções
simbólicas, o que caracteriza, como já fartamente demonstrado, que se vive
sob a égide de um direito penal simbólico.

Ressalte-se, finalmente, que afirmar que o direito penal é simbólico
não implica lhe negar qualquer outra função, inclusive as instrumentais, mas
implica sim a constatação de que é operado com o objetivo primordial de
criar representações de valor ou desvalor, criando ilusões no imaginário in-
dividual ou coletivo, sobretudo, a da segurança jurídica.31
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Resumo: Entre os anos de 1989 e 1993, em Altamira/PA, cinco meninos
tiveram seus órgãos sexuais extirpados com requintes de crueldade nos
episódios de violência conhecidos como “o caso dos meninos emascula-
dos de Altamira”. Os acusados pelos crimes foram condenados e meses
depois, outra pessoa, no Estado do Maranhão, assumiu a autoria dos de-
litos, não obstante já haver réus cumprindo pena no Estado do Pará. Na
trajetória de pesquisa sobre os discursos, buscamos perquirir de que ma-
neira as narrativas construídas pela mídia sobre as causas e o caso con-
frontam com a narrativa processual, levando em consideração as verda-
des enquanto construções de regras que possuem efeitos de poder, a
partir da perspectiva teórico-metodológica do campo discursivo foucaul-
tiano. Com fundamento na linguagem empregada nos autos do processo
e na mídia, pretende-se refletir sobre a necessária análise polissêmica
dos discursos para a compreensão destes crimes. 

Palavras-chave: Violência; Discurso; Narrativa; Emasculação; Polissemia.

Abstract: Between 1989 and 1993, in Altamira, Pará, Brazil, five boys
have had their sexual organs removed with utmost cruelty in the episodes
of violence known as “the case of emasculated boys from Altamira”. The
defendants were considered guilty, but months later, another person, in
the state of Maranhão, undertook responsibility for the crimes, nevertheless
there were already defendants in jail in the state of Pará. In the research
process regarding the speeches, we have tried to discover in which way
the narrative that were structured by the press conflicts with the narrative
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of the lawsuit, considering the truth as a construction of rules that has power
effects, starting from the theoretical-methodological approach of Foucault.
Based on the language that were used in the lawsuit and by the press, we
intend to think about the polysemic analysis of the speeches to understand
the crimes.

Keywords: Violence; Speeche; Narrative; Emasculation; Polysemy. 

INTRODUÇÃO 
Este trabalho objetiva analisar a possibilidade de uma polissemia dos dis-
cursos empregados acerca de um mesmo fato, seja ele narrado por processo
judicial ou pela mídia.  Os meios de comunicação em massa são fundamen-
tais para a discussão empírica do trabalho, pois vinculam imagens, narrati-
vas, motivações e juízos de valor acerca das prováveis causas para este ater-
rador cenário de violência, que são os crimes contra meninos em
Altamira/PA. Por outro lado, a narrativa processual construída por depoi-
mentos de testemunhas, termos de declarações prestadas perante a polícia
judiciária, razões ministeriais, peças de defesa e boatos formam o conjunto
discursivo empregado pelo processo judicial de mais de 20 mil páginas.

Nossos estudos se concentram em três espécies de discursos intercala-
dos, quais sejam: o discurso jurídico presente no processo e tudo que nele
está contido, o discurso empregado na mídia e ainda o acadêmico, fruto da
produção científica mais recente sobre o tema. 

A análise teórica e empírica, na presente investigação, centra-se na
necessária interdisciplinaridade entre o Direito e o campo discursivo fou-
caultiano, embasamento necessário para o estudo do Discurso Jurídico em
nosso trabalho. 

O que podemos observar através das múltiplas narrativas e linguagens
utilizadas pelos documentos é que rumores e boatos deram origem a fatos
jurídicos e consequentemente levaram à condenação ou absolvição de réus.
Esses boatos e rumores ganham força, quando são contidos em uma peça de
inquérito policial a partir da verdade que emprega e dos atores sociais en-
volvidos. Como vamos observar em alguns trechos retirados do processo
judicial, características oriundas de boatos empregaram-se como verdades
a constituir o perfil criminológico de réus.

Atualmente, os episódios em tela são amplamente divulgados em qual-
quer consulta a meios de comunicação, situação em que se obtêm diversas
versões para um mesmo crime ou conjunto de crimes. Por tanto, de forma
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ampla, é possível supor que conhecer e compreender a questão polissêmica
do discurso é imperioso para qualquer pessoa que se assombre ou reconheça
a crueldade com que foram mortas essas crianças e adolescentes, naquilo
que ficou conhecido como o “caso dos meninos emasculados de Altamira”.

Desta forma, o artigo se estrutura em três partes. Em um primeiro mo-
mento, cumpre informar sobre os crimes da maneira que são divulgados
através da narrativa processual. No segundo, pretendemos demonstrar os
pontos controvertidos que figuram na análise dos discursos para, finalmente,
em um terceiro momento perceber e demonstrar a importância das narrativas
e suas multiplicidades de compreensão para a situação fática.

O “caso dos meninos emasculados de Altamira” se torna aos poucos
esquecido no campo social e no imaginário popular. O âmbito jurídico se
encerra com o processo judicial e a mídia, relata até o limite da movimen-
tação  jurídico processual, policial e política em torno do “caso”. Assim,
este artigo pretende trazer a memória dessas vítimas e expor tantas versões
sobre os meninos emasculados. Bem como, impulsionar reflexões no mundo
acadêmico, sobre a situação de precariedade em que vivem os povos do
norte do Brasil e principalmente nas regiões que são alvo dos, assim cha-
mados, “grandes projetos” que longe de desenvolverem a região, multipli-
cam situações semelhantes às aqui relatadas.

“O CASO DOS MENINOS EMASCULADOS DE ALTAMIRA” 
No ano de 2003 cinco pessoas foram levadas a julgamento pela 15ª vara1 do
Tribunal do Júri em Belém, acusadas de matar e tentar matar meninos na ci-
dade de Altamira, Estado do Pará. Os delitos foram amplamente divulgados
pela imprensa nacional como “o caso dos meninos emasculados de Altami-
ra” e atingiram repercussões internacionais entre as instituições de direitos
humanos2. Corpos de meninos e adolescentes eram largados ao relento com
os órgãos sexuais extirpados, com diversas outras marcas de violência física,
sexual e tortura a que eram submetidos. Estima-se que 26 crianças e adoles-
centes, todos do sexo masculino, foram vítimas dessas situações de violên-
cia; porém, apenas um processo judicial foi instaurado para apurar os crimes
e no rol de vítimas constam apenas três letais e dois sobreviventes. As razões
que informam o número de vítimas e desaparecidos são contraditórias e sub-
dividem-se em fontes diversas como a polícia (inquéritos), a jurisdição cri-
minal (processo judicial) e os movimentos sociais (relatórios e atas) que im-
pulsionaram a justiça pública a solucionar o “caso”.  

Os crimes dos meninos emasculados são assombrosos, não apenas pela
violência extrema em que eram submetidos as vítimas, mas também pela
quantidade de versões para as causas que impulsionavam esses delitos. A
busca pelos autores ou autoras dos delitos implicaram anos de investigações
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e mesmo após os julgamentos dos réus acusados pela Justiça Pública no Es-
tado do Pará, dúvidas e tentativas de anulação do julgamento repercutiram
em ações revisionais de processo judicial e procedimentos criminais.

No Estado vizinho do Maranhão, crimes semelhantes ocorreram e se
confunde com os crimes do Estado do Pará, o discurso empregado pela
mídia atualmente atribui a autoria de todos os delitos nos dois Estados à
mesma pessoa, a despeito das investigações e julgamentos ocorridos há mais
de 10 anos no Estado do Pará.

Os crimes são explicados em motivações religiosas, políticas, sexuais
e os relatos envolvem misticismo, magia negra, perversão, assassinatos em
série entre outros. A multiplicidade de discursos para crimes seriados e com
as mesmas características de modus operandis transformaram o conjunto
de delitos em objeto de curiosidade, especulação e diversos boatos.  O
“caso” e as “causas” são assuntos de intensas discussões entre os diversos
meios de comunicação que noticiam os episódios e se confrontam em alguns
aspectos com a narrativa processual, composta pelos documentos que ser-
vem de fundamento probatório3 para a acusação, condenação ou absolvição
de réus no processo criminal brasileiro.

Nossa análise dos episódios de violência em Altamira se concentra nos
delitos que foram julgados no único processo judicial4 instaurado no Pará,
no qual três meninos foram assassinados e dois foram vítimas de tentativa
de assassinato. Procuramos narrar os crimes na ordem em que ocorreram
cronologicamente de acordo com os anos dos delitos, que não representa a
forma como estão dispostos nos autos. Os crimes contidos no processo ju-
dicial são investigados de maneira aleatória e não obedecem a uma tempo-
ralidade sequencial.

Neste primeiro momento, limitamos as narrativas aqui empregadas
com substrato no processo judicial, na brochura produzida e publicada em
2010 pelo Comitê em Defesa da Vida da Criança Altamirense e no livro
de Paula Lacerda5, procuramos empregar o termo “caso” para as infra-
ções investigadas pelo Poder Judiciário, pois como observamos em (LA-
CERDA, 2015, p.20) a transformação das situações de violência em um
“caso” se dá pela mobilização de familiares de vítimas em tentar solucio-
nar os delitos. 

O primeiro episódio de violência contra meninos em Altamira dos que
compõe e construíram “o caso dos emasculados” se dá através do relato
constante no inquérito policial instaurado para investigar o desaparecimento
de um menino “(...) encontrado por um leiteiro em um terreno abandonado,
encoberto por matos e folhagens (...) debilitado, ensanguentado e muito fe-
rido na genitália” (LACERDA, 2012, p.69). O desaparecimento ocorreu no
dia 16 de novembro de 1989, a vítima tinha 10 anos de idade e foi atraída
por um desconhecido sob o argumento de que iriam colher mangas um pouco
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mais distante de sua casa, local onde se encontrava. O desconhecido sedou
a vítima e a cortou com uma navalha. Em depoimento prestado junto à Po-
lícia, o adolescente afirmou que ao acordar se sentia dolorido, ensanguen-
tado e estava sem o órgão sexual. 

Um fato relevante para a situação ocorrida é o lapso temporal entre a
data da tentativa do homicídio e a instauração do inquérito policial (IP) que
investigaria o delito. O procedimento administrativo da Polícia Civil do Es-
tado do Pará iniciaria em 28 de maio de 1991, quase dois anos após a emas-
culação da primeira vítima e muito impulsionado por outros crimes seme-
lhantes e por familiares de vítimas. 

O segundo episódio de emasculação contido no processo judicial ocor-
reu na manhã de 23 de setembro de 1990, um menino de 9 anos de idade foi
emasculado por desconhecidos ou por um desconhecido. A quantidade de
relatos e depoimentos prestados por essa vítima em autos nos impede de
uma única versão acerca da situação ocorrida no dia do crime. Em 2003, nas
sessões de julgamentos dos réus acusados de serem os autores dos delitos
no Estado do Pará, o já adolescente afirmou em depoimento no plenário que
“sentiu uma dor muito forte na genitália, foi vendado, viu pelo menos três
pares de pés de pessoas por debaixo da venda que encobria os seus olhos”.
A partir deste segundo evento delitivo e da descrição de múltiplos autores
feita pelo sobrevivente, se começou a construir a causa que levaria mais de
um autor ao banco dos réus, ou seja, que os crimes teriam sido cometidos
por mais de uma pessoa, em concurso de agentes6.

No primeiro dia do ano de 1992, o adolescente Judirley da Cunha Chi-
paia, de treze anos de idade, desapareceu as margens do igarapé Cupiúba,
por volta de quinze horas da tarde. Foi o terceiro episódio que vitimou me-
ninos em Altamira e o primeiro fatal. Dois dias após o desaparecimento,
“(...) no dia 3 de janeiro, encontraram o corpo de Judirley com a garganta
cortada e os órgãos sexuais extirpados. O corpo apresentava muitos feri-
mentos e sinais de violência sexual (...)” (LACERDA, 2012, p.68). 

O adolescente Jaenes da Silva Pessoa, quarta vítima de emasculação,
tinha treze anos, quando em primeiro de outubro de 1992, pouco antes das
doze horas da tarde, desapareceu em sua cidade localizada no sudoeste do
Pará, Altamira. Após três dias desaparecido “Jaenes foi encontrado vestido,
sem os globos oculares, o pulso dilacerado e a genitália extirpada, além de
outros sinais de violência”, descrição esta, obtida através do relatório do
Comitê em Defesa da Vida da Criança Altamirense (2001). O homicídio de
Jaenes atingiu repercussões alarmantes na cidade por ser a quarta vítima de
crimes com características semelhantes a ocorrerem no município. 

No dia 27 de março de 1993, Flávio Lopes da Silva, teve o órgão sexual
arrancado com amadorismo, diferente dos outros meninos em provavelmen-
te haviam sido utilizados instrumentos cortantes. As diferenças no modo de
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execução do crime contra Flávio frente aos outros casos, não impediu que
o delito supramencionado fosse incluído no processo judicial.

Os crimes aqui descritos compõe um conjunto muito maior de vítimas
e desaparecidos que deixaram de ser incluídos nos autos do processo. Nosso
objetivo é centralizar neste primeiro momento as vítimas que figuram ape-
nas no processo judicial. Para (LACERDA, 2012, p.76) “[m]ais que um ele-
mento dos crimes, a emasculação construía o crime em si mesmo, sendo até
mais grave que um homicídio com requintes de perversidade”. A análise
acadêmica supracitada nos remonta a uma análise precisa e etnográfica a
partir do olhar dos familiares das vítimas, mister ressaltar que além do dis-
curso jurídico do processo e do midiático que será enfrentado posteriormen-
te, nos empenhamos em paralelamente a ambos, expor o que já se possui de
mais robusto em termos de pesquisa acadêmica sobre o objeto de estudo.

AS NARRATIVAS MIDIáTICAS E pROCESSUAIS SOBRE
AS CAUSAS 
As investigações das polícias civil e federal culminaram com a denúncia de
05 (cinco) pessoas e seus respectivos julgamentos, que ocorrem no intervalo
de 11 (onze) anos entre a data dos delitos e as sentenças condenatórias e a
uma sentença absolutória. Menos de 01 (um) ano após os julgamentos, no
Estado vizinho do Maranhão, outra pessoa assume a autoria dos crimes pelos
quais já haviam sido condenadas quatro pessoas no Estado do Pará. 

A internet e os meios de comunicação, em sentido amplo, divulgam um
“erro judiciário” ocorrido com a condenação dos réus no Estado do Pará,
frente à confissão de outra pessoa pelos mesmos crimes. É perceptível a for-
mação de grupos que se dividem em opiniões controvertidas sobre as causas
e sobre o caso. A questão da justiça se recorta em facetas que atingem fami-
liares de vítima, familiares de réus e membros do poder judiciário e das po-
lícias responsáveis pela apuração dos culpados. 

É necessário compreender que a análise dos discursos é crucial para a
compreensão da forma de entender os fatos. Perceberemos aqui que diversos
boatos e rumores deram origem a fatos jurídicos e consequentemente leva-
ram à condenação ou absolvição de réus. 

A título de exemplificação, o primeiro acusado pelos delitos tem no
próprio processo considerações que envolvem sua personalidade e conclu-
sões obtidas pelas investigações, essas oriundas de fatos/boatos interpreta-
dos e incluídos no processo como prova jurídica, a saber: 

(...) o indivíduo A.M.G, ora indiciado como suspeito desses hediondos cri-
mes, é homossexual, viciado em drogas, pervertido sexualmente e o que lhe
desperta mais prazer é o ato da prática da felação (...) c) não gosta de crianças;
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d) sua leitura de vídeos são sempre voltados para a prática do mal, sexo
com sadismo ou da magia negra; (...). (PROCESSO JUDICIAL, fls.186) –
Grifos nossos.

As causas para os crimes no Estado do Pará ficaram conhecidas e am-
plamente divulgadas até a data do julgamento como assassinatos e emascu-
lações para fins de utilizações de órgãos em magia negra, delitos promovi-
dos por uma suposta seita satânica. Outras quatro pessoas foram acusadas
de agir em concurso para o fazimento dos ditos rituais: dois médicos, um
ex-policial militar e uma senhora, que se auto intitulava médium, porém co-
nhecida pelos meios de comunicação como vidente e bruxa. 

O discurso empregado pela televisão e que de certa forma se coadunava
com a tese de acusação, feita pela representante do Ministério Público e ad-
vogados de assistência de acusação, era que uma seita havia recrutado pro-
sélitos alguns anos antes do primeiro delito e que apreendidas as práticas ri-
tuais, emasculavam as crianças nos anos que se seguiam. Sob esta tese de
acusação e as provas conduzidas no processo, quatro dos cinco réus foram
condenados a penas restritivas de liberdade que variam entre 50 e 70 anos
de reclusão. 

Somente a senhora, única mulher entre os acusados e denunciada por
autoria intelectual dos delitos foi absolvida em um julgamento histórico por
sua durabilidade incomum e acusações de fraude e vícios no rito do tribunal
do júri. 

A questão polêmica envolvendo a autoria dos delitos é a confissão de
outro personagem nesta história, no Estado do Maranhão, que teria assumido
os crimes pelos quais os réus no Estado do Pará foram condenados.

A internet divulga amplamente os casos da seguinte forma:

(...) As vítimas eram dezenove meninos pobres, com idades entre 8 e 14
anos. Desses, cinco corpos nunca foram encontrados, três sobreviveram mas
foram mutilados e 11 foram assassinados e castrados. Os crimes acontece-
ram na cidade de Altamira, a 777 km de Belém do Pará, entre os anos de
1989 e 1993. Algumas crianças estavam nuas, algumas com orifícios de
arma de fogo, queimaduras de cigarro, olhos arrancados, pulsos cortados, ór-
gãos sexuais extirpados e com sinais de abuso sexual. Em 1990, a polícia fez
a primeira prisão relacionada ao caso. Dois meninos que haviam sobrevi-
vido à emasculação reconheceram o morador de rua Rotílio de Souza como
o adulto que os teria atacado. Na época, a polícia tinha certeza de que tinha
capturado o ‘monstro de Altamira’. Rotílio morreu poucos meses depois em
circunstâncias misteriosas. No entanto, novas mortes, nos mesmos moldes
das anteriores mostraram que o assassino não era ele e a investigação reco-
meçou (...) Dessa vez a suspeita era de que eles (os acusados) faziam parte
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de uma seita chamada Lineamento Universal Superior (LUS). Para a polícia,
as mortes ocorriam em rituais de magia negra (...) No ano de 2003, três
meses após o júri, foi preso no Maranhão o mecânico F.C.R.B, pelo desapa-
recimento de um menino. Posteriormente, F.C.R.B confessou 42 assassina-
tos perante a polícia civil maranhense e polícia federal (BOURGUIGNON;
COSTA, 2017.)

Os estudos de Fernandes (2017, p. 2), introduzem o papel da mídia e
sua competência como “[...] apenas uma instituição neutra, mediadora, que
não interferiria na comunicação da informação.” Esse posicionamento se
encontra em um estado pragmático e almejado, entretanto distante de uma
unanimidade entre os operadores da comunicação.

A mídia e o processo se encontram atualmente em frentes opostas quan-
do se trata das causas que levaram o fim da vida desses meninos em Altami-
ra/PA. Para o processo, o deslinde já ocorreu em 2003, na sessão de julga-
mento em que houve condenações e uma absolvição. Para as mídias, “o caso
dos meninos emasculados de Altamira” está solucionado pela confissão do
autor Maranhense e pessoas condenadas no Pará por crimes que não come-
teram estão cumprindo penas restritivas de liberdade e outras de direitos. 

AS CONSTRUÇõES DE VERDADES JURÍDICAS E A
pOLISSEMIA DOS DISCURSOS 
Conhecer e compreender a questão polissêmica do discurso é imperioso
frente o reconhecimento da crueldade com que foram mortas essas crianças
e adolescentes altamirenses. Para se chegar a uma compreensão, mister tra-
çar este comparativo entre os diversos discursos e identificar padrões, in-
tenções e historicidade na maneira como se constroem.

Em 1994, no mês de agosto, consta dos autos do processo um depoi-
mento que cria conexão entre os acusados no Estado do Pará e a “causa”
para as emasculações com fins de rituais de “magia negra” ou “satânicos”.
Uma menina de 14 anos, em depoimento prestado nas dependências do Mi-
nistério Público da cidade de Altamira/PA afirmou em depoimento que pas-
sou a frequentar uma Chácara em Altamira “qUE sua tia passou a levá-la e
qUE esta era frequentada pelos acusados”. A adolescente “teria visto nesta
chácara dois garotos amarrados pelos punhos e tornozelos, presos em uma
espécie de gaiola de pau e arame. Um deles foi violentado sexualmente por
um dos homens (...) os corpos como ensanguentados, os olhos furados, des-
pidos e sem os órgãos sexuais” (LACERDA, 2015, p. 219).

A descrição da adolescente estabelece um padrão, uma conexão robusta
com aqueles que estavam sendo acusados de autores das emasculações. A
menina consegue apontar através de fotografias a presença dos acusados na
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chácara que frequentara. As declarações extensas da adolescente foram fun-
damentais para que a acusação criasse um elo de ligação entre a tese susten-
tada e as pessoas acusadas.

Os padrões podem ser observados a partir das conexões que se estabe-
lecem entre os réus e a tese de que se tratavam de criminosos religiosos. A
ideia de crimes de sacrifício, rituais satânicos e magia negra podem explicar
o inexplicável, visto que o sobrenatural, 

(...) oferece uma possibilidade de conexão entre os elementos que seriam
desconectados por formas de saber hegemônicas, como a medicina. Segundo
suas reflexões, a umbanda acolheria e daria sentido ao relato de situações
distintas que teriam uma mesma causa (um malefício, um trabalho) que, em
um consultório médico, seria fragmentado em privilégio daquilo que seria
competência da medicina. As conexões reportadas não teriam lugar na ló-
gica do atendimento médico, precisando ser ordenadas por um outro sistema
lógico (MONTERO apud LACERDA, 2012 p.234).

A construção de estereótipos dos criminosos pela mídia, através do dis-
curso jornalístico, ajudou a consolidar a tese inicial do Ministério Público.
Após os julgamentos, a confissão de F.C.R.B, no Estado do Maranhão alte-
rou as versões divulgadas, as características dos crimes e ainda o modus ope-
randis do criminoso ou criminosos. 

A partir de então, uma série de matérias e reportagens passaram a vin-
cular um único culpados por todos os delitos ocorridos em ambos entes fe-
derados. Toda a tese sustentada e capaz de condenar pessoas à prisão fora
rechaçada em massa por outro discurso midiático, qual seja, outra verdade. 

As verdades empregadas pelos discursos tanto da mídia, quanto das
peças que compõem os autos do processo judicial, estão distanciadas da si-
tuação fática social. Apresentam-se verdades jurídicas, midiáticas e acadê-
micas com efeitos de poder (FOUCAULT, 1979, p.13).

Em sua microfísica do poder (1979) Foucault nos brinda com a reflexão
acerca da litigância pela verdade ou verdades, como construções de regras que
possuem efeitos de poder.  A luta não seria pelo deslinde do “caso” ou “causas”,
mas pelo papel político e econômico que esse deslinde desempenha. 

A realidade amazônida, com municípios de dimensões geográficas con-
tinentais, a exemplo de Altamira no Estado do Pará, apresenta um verdadeiro
desafio aos gestores públicos, poder judiciário e poder legislativo. 

A invisibilidade das demandas sociais podem ser uma aliada na manu-
tenção de poder que a administração precisa para se manter idônea. Os cri-
mes dos meninos emasculados tomaram dimensões internacionais, atingin-
do órgãos de direitos humanos, tribunais penais internacionais e atores
sociais das mais diversas esferas de poder.
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O deslinde, a construção dos criminosos e sua punição são exemplos de
respostas sociais clamadas durante quase 20 anos e que poderiam se tornar
enorme galardão político a quem fizesse parte ou ajudasse a construir respostas.  

Sobre a repercussão dos julgamentos e a importância política do feito,
a assessoria do Movimento República de Emaús7sugere que:

O julgamento dos crimes contra meninos em Altamira (PA) [...] atrai a aten-
ção de diversas autoridades federais, estaduais e municipais e ainda promo-
tores, investigadores e delegados que atuaram no caso, nesses dez anos de apu-
ração. [...] Entre os que acompanham o julgamento no plenário estão Douglas
Martins, representante do ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos; Pedro
Montenegro, ouvidor da Secretaria Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República, cujo ministro Nilmário Miranda, participou do
primeiro dia do julgamento; Maria Eliete Menezes, subprocuradora da
República; o bispo do Xingu, Erwin Kraoutler; o padre Bruno Secchi, repre-
sentante da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil); e parla-
mentares da CPI do Congresso Nacional que apura denúncias de exploração
sexual de crianças e adolescentes e da comissão especial que apura denún-
cias de tráfico de drogas (LACERDA, 2012, p.260). 

Assim, nossa análise teórica centra-se a partir do discurso foucaultiano,
no discurso como disputa de poder e luta. Os julgamentos podem ser consi-
derados campos de guerra, onde a vitória se faz através de estratégias dis-
cursivas, debates orais, relatos escritos e a linguagem é o aspecto mais letal
neste cenário de disputa.

Consideraremos aqui o julgamento pelo Tribunal do Júri8 como um
“conjunto regular de fatos linguísticos em determinado nível e polêmicos e
estratégicos em outro”. A prova da verdade é estabelecida judiciariamente
não por uma constatação, uma testemunha, um inquérito ou uma inquisição,
mas por um jogo de prova (FOUCAULT, 2002). 

Ressaltamos aqui que tanto os acusados pelos crimes no Estado do Pará,
quanto o acusado Maranhense, foram julgados pelo Tribunal do Júri. Em li-
nhas gerais o júri é composto por sete cidadãos que não necessitam de forma-
ção jurídica para o julgamento do feito, também conhecidos como juízes de
fato, eles se mantém incomunicáveis em plenário, ouvindo as testemunhas, o
interrogatório dos acusados, a sustentação oral da acusação e da defesa e, por
fim, caso se encontrem aptos a julgar, são distribuídas cédulas em que decidem
através das palavras sim e não aos quesitos formulados pelo Juízo. 

Nos julgamentos no Estado do Pará, a última sessão de julgamento,
ficou conhecida por seu período longo em que duraram os procedimentos,
ao todo foram dezessete dias de um único julgamento, de uma única ré e
uma sentença absolutória para a que seria autora intelectual dos delitos.  
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Não só o Tribunal do Júri pode ser compreendido como parte estraté-
gica de discurso jurídico, mas também o inquérito policial9. Sobre tal ques-
tão Foucault (2002) tenta demonstrar que certas formas de verdade podem
ser definidas através da prática penal, uma delas é o inquérito policial.

O inquérito policial apesar de conter um conjunto de depoimentos, oi-
tivas e um relatório formulado pela autoridade policial, contém um discurso
específico que ajuda a construir um campo jurídico. Assim, segundo Bour-
dieu (2005) é através da forma do discurso que se confere a legitimação do
campo jurídico. A linguagem jurídica tem efeitos de neutralidade e univer-
salidade que são marcas do campo. Essa neutralidade intentada pelos juristas
não existe de fato, é apenas propalada.

A maior parte dos processos linguísticos característicos da linguagem jurí-
dica concorrem com efeito para produzir dois efeitos maiores. O efeito da
neutralização é obtido por um conjunto de características sintáticas tais
como o predomínio das construções passivas e das frases impessoais, pró-
prias para marcar a impersonalidade do enunciado normativo e para consti-
tuir o enunciador em sujeito universal, ao mesmo tempo imparcial e obje-
tivo. O efeito de universalização é obtido por meio de vários processos
convergentes: o recurso sistemático ao indicativo para enunciar normas, o
emprego próprio da retórica da atestação oficial e do auto, de verbos atesti-
vos na terceira pessoa do singular do presente ou do passado composto que
exprimem o aspecto realizado (aceita, confessa, compromete-se, declarou
e etc.) o uso de indefinidos (todo o condenado) e do presente intemporal –
ou do futuro jurídico – próprios que exprimirem a generalidade e a omni-
temporalidade da regra do direito: a referência a valores transubjetivos que
pressupõe a existência de um consenso ético” (BORDIEU, 2005 p.215) –
Grifos nossos 

Nossa análise segue com o mesmo autor sugerindo que “[N]o texto ju-
rídico estão em jogo lutas, pois a leitura é uma maneira de apropriação da
força simbólica que nele se encontra em estado potencial” (BOURDIEU,
2005 p.213, ). 

O discurso dos autos do processo é conhecido pelos que nele atuam
como partes, advogados, Ministério Público, terceiros interessados entre
outros. O caso passa a ser conhecido pelo público em geral a partir das
reportagens veiculadas em mídias impressas, televisivas e na internet.
Essas pessoas que dificilmente tiveram acesso às peças processuais co-
nhecem o caso por outro meio discursivo, por outra verdade que não a de
forma jurídica. 
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CONSIDERAÇõES FINAIS 
Os crimes dos meninos emasculados em Altamira podem ter deixado vestí-
gios peremptórios e sentimento de injustiça frente a tantas versões e multi-
plicidade de discursos que envolvem o “caso”. 

Para a justiça (compreendida aqui como o Direito Processual Penal e suas
instituições) o caso se dá por encerrado após o trânsito em julgado. Para a po-
lícia a justiça peca em não rever suas decisões. Para os familiares dos réus con-
denados o transtorno está longe de acabar, entre idas e vindas de presídios bem
como alternâncias em regimes de cumprimento de pena. Para os familiares de
vítimas os sentimentos de luto e tristeza pelo esquecimento são intermitentes. 

Em nosso estudo tivemos acesso a documentos e informações coletadas
no processo e na internet (e jornais impressos) sobre as situações que envol-
vem o “caso”. Muitos assuntos são evitados e preferem ficar no esqueci-
mento pelos seus interlocutores. 

O discurso midiático cristalinamente se confronta ao processual seja
pela confissão de um terceiro que não foi acusado e julgado no Estado do
Pará, seja pela resistência em aceitar que se tratam de crimes com cunho re-
ligioso ou ainda pelos aspectos políticos e talvez obscuros que perpassam
apenas o imaginário de quem se debruça sobre os eventos descritos. 

A ciência é a busca pela aproximação da verdade de todas as coisas.
Para Deluchey e Beltrão (2017) a ciência é um exercício de confrontação
ideológica. No ensino jurídico pouco se percebe diálogos interdisciplinares
plenamente possíveis e necessários, como forma de solução para os diversos
problemas que os juristas enfrentam. Nem sempre os acadêmicos de Direito
tem a consciência de que a construção jurídica não se restringe a aplicação
de normas jurídicas, a construção jurídica permanece humana, social, an-
tropológica. A ciência jurídica deve, portanto, reexaminar seu olhar a partir
das ciências humanas, da Antropologia, da Sociologia, das teorias da lin-
guagem entre outras, com o fim de alcançar compreensões mais profundas
para a fria letra da lei.

Este trabalho procurou conversar o Direito, com as ciências da lingua-
gem e com o entendimento do discurso na perspectiva foucaultiana. Seja
do ponto de vista do réu, como do ponto de vista do familiar de vítima; seja
do juiz de direito ao delegado de polícia, todos, são atores sociais, contidos
no fato social que enseja crime, perplexidade e dúvidas que dificilmente
cessarão com relação ao “caso dos emasculados de Altamira”. 

O estudo e interpretação do discurso são fundamentais para a com-
preensão da influência do saber local, como sugere Geertez (1997), no
mundo jurídico que longe de permanecer intocável pela experiência social
é fulminado por discursos que buscam construir sua verdade; entretanto, no
fim das contas, é denominador comum para o deslinde ou não de processos
como o aqui estudado.
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NOTAS

1 A 15ª vara do Tribunal do Júri foi substituída e hoje pertence à jurisdição
da 3ª vara do Tribunal do Júri de Belém.

2 No Estado do Maranhão também foram assassinados meninos com as mes-
mas características dos crimes ocorridos no Estado do Pará. O caso dos meninos
emasculados do Maranhão (incluído no processo judicial que apurou os crimes
em Altamira) foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA). 

3 A prova colhida na fase judicial de um processo criminal é composta de di-
versos documentos como termos de declarações, atas de audiências e ainda inclui
o inquérito policial, que é uma peça administrativa de competência exclusiva da
polícia judiciária (civil). 

4 Optamos por não identificar o processo judicial em que está inserido o in-
quérito em questão, tampouco o nome dos sobreviventes como forma de preservar
suas identidades.

5 Para uma análise etnográfica e ampla sobre “o caso dos meninos emascu-
lados” em Altamira, ver Lacerda (2012).

6 De acordo com BITENCOURT (2012, p.546) “(...) a ação delituosa pode
ser produto da concorrência de várias condutas praticadas por sujeitos distintos”
Assim como para MIRABETE (1985, p.225) “respondem pelo ilícito o que ajudou
a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém
na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”.

7 Associação sem fins lucrativos, entidade de utilidade pública estadual e
federal, com sede em Belém no Estado do Pará, cuja missão institucional é lutar
pela defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente em situação de risco
pessoal e social e de exclusão social na região Amazônica.

8 O Tribunal do Júri é disciplinado no art.5º, XXXVIII da CF/1988 e tem
competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida (LOPES JU-
NIOR, 2015). 

9 “A investigação preliminar situa-se na fase pré-processual, sendo o gênero
do qual são espécies o inquérito policial, as comissões parlamentares de inquérito,
sindicância etc.” (LOPES JUNIOR, 2015 p.115). 
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Resumo: Na contemporaneidade, em razão da rapidez pela qual são
criadas novas tecnologias, importa demonstrar como atua e como pode
o Direito atuar frente às inovações, pois estas consistem em novos desafios
à ciência jurídica, postos pelos novos horizontes que o contexto apresenta
ao direito. O fenômeno das tecnologias junto ao Direito necessita de uma
análise hermenêutica-fenomenológica, que permite seja desvelado o fe-
nômeno pela justaposição textual constitucional e contextual. A ciência
jurídica constitucional deve atuar pugnando pelo resguardo existencial
do ser, uma vez que a lei positiva por si é incapaz de acompanhar e trans-
formar-se na mesma velocidade que a técnica, ciência e as tecnologias.
Por isso, necessário entender como o Direito pode agir para resguardar
os direitos do cidadão posto à sociedade massificada e que produz
novas complexidades, pois a sociedade complexa em que se vive exige
que o direito esteja preparado para absorver as novas manifestações da
ciência tecnológica na sociedade, no sentido de resguardar o lócus exis-
tencial do ser, na via da Democracia substancial.

Palavras-chave: Direito; Complexidade; Novas Tecnologias.

Abstract: In contemporary times, due to the speed at which new technolo-
gies are created, it is important to demonstrate how the Law acts and how
it can act in the face of innovations, since these are new challenges to
legal science, placed by the new horizons that the context presents to the
law. The phenomenon of technologies next to the Law requires a hermeneu-
tic-phenomenological analysis, which allows the phenomenon to be un-
veiled by textual and contextual textual juxtaposition. Constitutional juridi-
cal science must act in defense of the existential protection of being, since
the positive law itself is incapable of accompanying and transforming itself
at the same speed as technique, science and technologies. Therefore, it
is necessary to understand how the law can act to safeguard the rights of
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the citizen to the mass society and that produces new complexities, be-
cause the complex society in which one lives requires that the law be pre-
pared to absorb the new manifestations of technological science in soci-
ety, in the sense of safeguarding the existential locus of being, in the way
of substantial Democracy.

Keywords: Law; Complexity; New technologies.

Sumário: Introdução; I. A Tecnologia e sua Intervenção Visível e Invisível
no Social; II. A Era da Tecnologia: Novos Desafios ao Direito; II.I Conse-
quências da Tecnologia junto à Sociedade; III. A Resposta Constitucional
pelo Direito; Conclusão; Bibliografia.

INTRODUÇÃO
Nos últimos tempos todos os avanços e progressos, ocasionados pelas di-
versas formas de novas tecnologias criadas, causaram um grande impacto
social na vida das pessoas, nas mais diversas formas. Tais impactos das tec-
nologias na sociedade tornam-se cada vez um maior desafio ao Direito,
posto que o Direito é chamado a manifestar-se a partir do momento em que
conflitos são criados na sociedade. As tecnologias e seus desdobramentos
são dimensionadas de diversas formas, frutos da complexidade social e da
rapidez do avanço de tecnologias que estão a frente da capacidade de apreen-
são dos fenômenos por parte do Direito.

Correlaciona-se a presente reflexão acera do núcleo que faz emergir
essas novas expressões da tecnologia na sociedade e como o direito pode
atuar para preservar os direitos humanos, pois é nítido que o direito posto à
normativa clássica, baseada na leitura tradicional da teoria do fato jurídico,
não é capaz de absorver esses novos fenômenos que se expressam pela cria-
ção tecnológica. A questão é acerca da natureza desses novos conflitos que
advem das tecnologias.

Um Direito atento ao que se desenvolve em seu redor é o Direito que
se apresenta frente à uma sociedade complexa, a qual cria e recria novas
complexidades.Uma vez que as tecnologias são indispensáveis ao homem
moderno, cumpre ao direito pensar na técnica, ciência e tecnologia não
como uma forma de crítica, como feito por muitos autores; mas sim como
novos horizontes hermenêutico-fenomenológicos ao Direito. 
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A TECNOLOGIA E SUA INTERVENÇÃO VISÍVEL E
INVISÍVEL NO SOCIAL
A sociedade é construída sobre mitos e crenças, para além da compreensão
e interpretação racional. Nesse sentido, ao realizar questionamentos sobre
a ordem posta, estas não são elevadas ao patamar necessário, pois confron-
tam diretamente o sistema que rege a sociedade, o qual está estabilizado
sobre certas ideias – que não devem ser objeto de questionamento.

Nesse panorama, a tecnologia, na sociedade atual, é a nossa crença e
constrói o que entendemos por racionalidade. 

Todos os desenvolvimentos técnicos foram seguidos de discussões fi-
losóficas, marcados principalmente entre o debate dos realistas e antirrea-
listas. O envolvimento da filosofia com a ciência subjaz nas questões epis-
temológicas “a ciência e a tecnologia partem do mesmo tipo de pensamento
racional baseado na observação empírica e no conhecimento da causalidade
natural, porém a tecnologia não está preocupada com a verdade, mas sim
com a utilidade. Onde a ciência busca o saber, a tecnologia busca o controle.”
(FEENBERG).

A história da técnica demonstra as relações que existem entre os ramos
da ciência e da indústria, bem como o seu impacto junto ao Estado. A filosofia
da técnica analisa os conceitos mesmos de ciência, técnica, inovação produção
e sociedade, traçando um conceito sobre o bem e o mal, porém, as técnicas
científicas diferenciam-se das técnicas tradicionais por serem nascidas depois
da Revolução Científica do século 18 ese fundarem sobre a ciência. 

Nos primórdios da humanidade, como na antiga Grécia, não se utiliza-
va conceitos científicos para investigar as propriedades naturais “o fabri-
cante de lentes não usava noções de física, e por isso não era um ótico, mas
sim um artesão; o ourives não usava balança e nem termômetro, e por isso
não era um químico, mas sim um alquimista”(MASI, 2017.p.230).

No contexto contemporâneo, o objetivo da tecnologia não é o da tech-
né, pois ela aparece agora como um instrumento isento de valores, na me-
dida em que não responde a propósitos inerentes, mas somente serve como
meio e meta subjetiva provenientes de nossas escolhas. Ao renunciar aos
conceitos precisos de tempo – que era cíclico -, espaço, movimento e calor
significou por muito aos Gregos afastarem-se da tecnologia. 

Somos herdeiros de uma cultura industrial que se desenvolveu com as
ciências modernas no século dezessete, com o iluminismo do século dezoito,
com o mecanicismo do século dezenove, com a administração científica do
século vinte: uma cultura positivista baseada na racionalidade, na mensu-
ração, naquilo que os gregos chamam de thésis. Na atualidade, na medida
em que as máquinas absorvem grande parte das atividades desse universo
de precisão, os homens estão livres para o que os gregos outrora chamavam
de métis, onde vige uma razão sensível. (MASI, 2017.p.263)Assim, quando
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não existiam tecnologias, utilizava-se tão somente o trabalho servil do
homem, que era demasiado barato e vasto. A tecnologia trouxe consigo a
possibilidade de o homem se aproximar do homo ludens; ou seja, a tecnolo-
gia pode fazer com que a sociedade caminhe para uma superação do sistema
servil até então experimentado, permitindo-se que ele se dedique mais a ati-
vidades lúdicas do que fabris.

Segundo Mario Bunge (BUNGE, 2012.p.22), o que ocorre no século
dezenove é que o fluxo principal tem sido da ciência à técnica e desta, por
sua vez, à indústria e ao Estado, os quais atuam sobre o público. Os refluxos
existem, mas são débeis quando contrapostos em face dos fluxos. Não po-
deria ser diferente, porque atualmente, antes do desenvolvimento técnico,
é necessário que haja conhecimentos científicos. 

Segundo Galimberti, o humano é originariamente dedicado à técnica
para compensar a insuficiência dos próprios órgãos, em uma busca para am-
pliar as capacidades que possui e objetivando facilitar a construção do mundo
do qual a sua existência depende. (GALIMBERTI, 2006.p.174). Porém, nos
últimos tempos, o homem aumentou de força expressiva seu poder sobre a
natureza e se faz necessário o desenvolvimento deum sentimento de respon-
sabilidade de acordo com este aumento de poder. “Para isso, não seria ruim
se começássemos a contemplar a vida e a natureza em geral com uma atitude
mais respeitosa e menos invasiva. Digamos que, considerando- -se ou não
que a vida é sagrada (isto dependerá das ideias religiosas de cada um), no que
todos podemos concordar é que a natureza não pode ficar reduzida a um mero
objeto à nossa disposição” (DIÉGUEZ-LUCENA).

A disponibilidade de instrumentos marcados pela precisão permitiu
que os cientistas alcançassem maiores graus de perfeição, a transformar a
técnica em tecnologia. O conjunto desses instrumentos, unidos com a ciên-
cia, permitiu que acelerações sociais ocorressem, revolucionado todas as
interrelações da sociedade. (MASI, 2017.p.263).

A capacidade inventiva e a criatividade humana têm permitido muitos
avanços tecnológicos para melhorar a qualidade de vida dos humanos, como
a evolução nas terapias genéticas, em tecnologia de informação, em novas
drogas e meios de administração. É imprescindível que seja cobrada a cons-
ciência da responsabilidade social do homem, que então poderá evoluir
como ser humano. O respeito pela natureza não é retrógado, pelo contrário,
é forma de progresso. Grande desafio, nesse sentido é equilibrar esses be-
nefícios com o futuro, ou seja, com a sociedade que pretendemos deixar aos
outros. (NEUTZLING, ANDRADE, 2009.p.83).

Antes da confluencia ciência e técnica, era a práxis que precedia as
ciências antigas, mas isso não vale mais para as técnicas postas a partir do
século XIX: 
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“...la electrotecnia se inspiró en las investigaciones desinteresadas sobre el
electromagnetismo; la electrónica, en las investigaciones sobre rayos cató-
dicos; la ingeniería nuclear, en la física nuclear; los ordenadores se diseñan
utilizando la física del estado sólido, que se basa sobre la mecánica cuán-
tica; la química industrial utiliza la química básica, que a su vez usa la fí-
sica atómica; la agronomía hace uso de la botánica y de la genética; la far-
macología utiliza tanta bioquímica como fisiología; la biotecnología aplica
biología molecular, hija de la genética; la psicotecnología y la psiquiatría
serias se fundan sobre la psicología experimental y la neurocíencia; y todas
las sociotécnicas hacen uso, bueno o malo, de la matemática y de las cien-
cias (mejor dicho, semiciencias) sociales. En resumen, en la sociedad mo-
derna casi siempre la ciencia básica precede a la técnica, la que a su vez
precede a la producción.”(BUNGE, 2012.p.23-24).

Dado que a sociedade moderna utiliza da técnica como meio para tantas
ciências, Bunge critica Jacques Ellul (ELLUL, 2003) e Heidegger (HEI-
DEGGER, 1997) ao denominar-lhes “tecnofóbicos”. Segundo o autor, um
mundo sem técnica é um mundo bárbaro, pois os artefatos modernos são a
base de sobrevivência do homem – energia, transportes, comunicações, es-
colas – ressalta que a técnica bem utilizada pode resolver problemas os quais
a ignorância técnica somente torna mais difícil de resolver

A questão posta em causa é o controle das técnicas por parte do Estado,
para garantir que o ser não sofre com os reveses da técnica. 

“Toda innovación técnica es ambivalente por ser tan destructiva como crea-
dora. En efecto, hace caer en desuso los artefactos que reemplaza y margina
a quienes no pueden adaptarse a la novedad, al punto de eliminar profesio-
nes íntegras. Semejante caída en desuso de cosas, procesos y habilidades
involucra un derroche gigantesco y trágico de recursos naturales y huma-
nos. Obviamente, este despilfarro no beneficia a todo el mundo.”(BUNGE,
2012.p.32)

Ortega y Gasset (GASSET, 1977.p.39-40)critica a atmosfera de pro-
gresso que o homem cria para justificar as evoluções, as quais, ante uma jus-
tificação pela justificação, podem incidir em uma involução e em retrocesso:
essa seria a faceta da técnica. A busca e causa da genealogia do homem
massa (homem satisfeito e ignorante, incivilizado e desagradecido. Incivi-
lizado, pois não é capaz de reconhecer ou apreciar o que significa a civili-
zação, e desagradecido por que, dessa ausência de compreensão, deriva a
ausência de qualquer agradecimento) seria a democracia liberal, a experi-
mentação científica e a técnica. A técnica somente justifica-se com o reno-
vado interesse pela cultura que forma sua matriz, de modo que ciência, téc-
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nica e tecnologia devem estar aliados à cultura humanista.
Porém 

“...el hombre es un animal para el cual solo lo supérfluo es necesario. Al
pronto parecerá a ustedes esto un poco extraño y sin más valor que el de
una frase, pero si repiensan ustedes la cuestión verán como por sí mismos,
inevitablemente, llegan a ella. Y esto es essencial para entender la técnica.
La técnica es la producción de lo supérfluo: hoy y en la época paleolítica.
Es cieramente, el médio para satisfacer las necesidades humanas; ahora
podemos aceptar esta fórmula que ayer rechazábamos, porque ahora sahe-
mos que las necesidades humanas son objetivamente supérfluas y que solo
se convierten en necesidades para quien necessita el bienestar y para quien
vivir es, essencialmente, vivir bien. [...] Hombre, técnica i bienestar son, en
última instancia, sinónimos.” (GASSET, 1977.p.39-40)

A matéria social consiste em uma grande massa complexa, trespassada
por todas as direções por correntes de diferente intensidade e porte. Os pro-
cessos para que a existência individual seja possível perpassa pela religião,
outra, a moral, e uma terceira, o direito. O instrumento para reconhecer no
que consiste o própria fenômeno jurídico, por sua vez, é a ciência. (MIRAN-
DA, 1972.p.249)O instrumento de pesquisa do direito são as técnicas. Ou
seja, no direito, na vida, as técnicas são os modos pelo qual o homem se uti-
liza para realizar a ciência, ciência que dará vida às tecnologias.  

A questão, então, é 

“¿A quiénes beneficia la innovación técnica? Obviamente, a quienes puedan
pagarla y a quienes puedan adaptarse a ella. En el mundo actual estas con-
diciones excluyen a la gran mayoría de la población.[...] En suma, la inno-
vación técnica puede conducir al aumento de las desigualdades entre indivi-
duos, organizaciones y naciones, poniendo así en jaque a la
democracia.”(BUNGE, 2012.p.32-33)

A ERA DA TECNOLOGIA: NOVOS DESAFIOS AO DIREITO
Nossa época é a de ascensão da ciência, de modo que a ciência predomina sobre
a técnica através da tecnologia, estabelecendo uma nova forma de relação entre
o homem e o Direito, bem como da proteção humana no ordenamento jurídico.

E qual seria a finalidade da técnica e da tecnologia? A técnica na concep-
ção atual posta pelo homem, não tem fins, como na concepção dos Gregos.
Ela se encontra, na atualidade, condicionada pelos diversos fatores humanos
que movimentam a sociedade, que por muito podem parecer obscurecidos
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pelos símbolos não desvelados pelo olhar. Cabe ao direito conscientizar as
pessoas quanto à nocividade, bem como criar artimanhas para que a tecnologia
não controle o mundo social. À técnica não pode ser permitido alienar os ho-
mens, e o Direito deve atuar nesse sentido.

Sobretudo, as condições sociais e econômicas que marcam as pautas
da pesquisa e inovação exercem certa coerção para aumentar e manter um
certo nível de produtividade.  “Essa é a coerção que leva a assumir todos os
riscos como um “preço necessário” e abre possibilidades de fazer dinheiro
com rapidez. Trata-se de uma lógica que dificilmente é compatível com a
responsabilidade.” (BLASCO)

Em razão da apropriação da natureza pelo homem, conforme discorrido
acima, passa-se a vislumbrar uma relação de responsabilidade, fundada em
uma nova proposição ética que contempla não somente os humanos, mas
também a natureza. A responsabilidade por todas as formas de vida nada
mais é do que a preservação da condição de existência da humanidade, di-
recionando o interesse dos homens para com o interesse de todos os seres
vivos da natureza, já que todos usufruem do mesmo planeta. No entanto,
como são os homens que têm o poder de transformação e a consciência, sua
obrigação e responsabilidade torna-se ainda maior. Preservar a natureza sig-
nifica preservar os seres humanos. (BARRETO, 2009.p. 233-248)

Com a evolução dos eletrônicos, as práticas sociais, inclusive, passam
a ser controladas, servindo como base, inclusive, para a manipulação dos
dados humanos (data base). Tecnologias como a manipulação genética das
sementes e até mesmo a manipulação do próprio gene humano. Com a re-
velação completa do DNA humano, muito se tem conquistado no que tange
à saúde e às fontes vitais para os seres humanas. 

Nesse sentido:

Si la innovación científica y tecnológica nos obliga a recorrer territorios
hasta ayer inexplorados o de los que ni siquiera conocíamos su existencia,
las novedades no se acaban en la tecnociencia considerada en sí misma,
sino que implican la dimensión misma del mundo, las transformaciones de
las sociedades y de las personas, las relaciones entre las culturas. La idea
misma de los derechos fundamentales debe ser avalada por todas estas si-
tuaciones, constantemente sometida a prueba porque el derecho se queda
sin fronteras, porque la ciudadanía se incardina en derechos que pertenecen
a cada uno en cuanto persona, alejándose así de la soberania nacional a la
que estaba ligada de un modo que a alguien le parece todavía necesario.
(RODOTÁ, 2014.p.73)

Em meio a todos esses acontecimentos, que indubitavelmente impac-
tam as mais diversas áreas, está especialmente o Direito, pois são geradas
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transformações das mais diversas formas, seja no que diz respeito aos direi-
tos, ou mesmo aos deveres, mas acima de tudo, essas mudanças despertam
questões de incerteza para o futuro jurídico. A tecnologia pode conferir po-
deres econômicos ou políticos, tanto mais quanto mais avançada for. O
poder pode ser exercido ao bem ao mal, como bem discorre Foucault. A po-
tência da combinação da técnica com o poder político é um grande desafio
ao Direito. 

Neste sentido, Maria Celina Bodin de Moraes destaca que estas novas
questões surgidas em função de novas tecnologias são “situações-problema
cujos limites não poderão ser decididos internamente, estabelecidos pelos
próprios biólogos,físicos  ou médicos,  mas deverão  ser resultantes de es-
colhas ético-político-jurídicas da sociedade”. (MORAES, 2003.p.61)

II.I CONSEqUENCIAS DAS TECNOLOGIAS JUNTO À
SOCIEDADE
SASTRE (SASTRE, 2001.p.271-286), professor titular de filosofia do Di-
reito na faculdade de Sevilha, subdivide os avanços e progressos provenien-
tes das novas tecnologias a partir do impacto que produzem em cinco setores
do âmbito da sociedade, quais sejam: ecológico, econômico, social, cultural
e político.

Quantos aos impactos ecológicos, senhala-se a contaminação ambien-
tal, o esgotamente das fontes energéticas, os resíduos radiativos. A alterna-
tiva a esse quadro é o impulsionamento das tecnologias de informação ao
consumidor para que este se conscientize, o desenvolvimento de novas tec-
nologias menos danificadoras, etc. No Direito, é importante a abertura da
discussão sobre a responsabilidade pelo risco.

O impacto econômico em razão das consequências da tecnologia junto
à sociedade, por sua vez, apresenta como ponto principal a concentração de
empresas e grandes monopólios. Uma das soluções ao cenário posto é o cres-
cimento econômico qualitativo, que deve ser propiciado por todas as esferas
do poder, inclusive a jurídica. 

No que toca ao impacto social das novas tecnologias, os riscos concen-
tram-se no empobrecimento dos contatos sociais, o isolamento das pessoas
e a passividade. A alternativa a esse quadro, discute-se, seria maneiras de
explorar as novas formas de comunicação de maneira positiva, reforçando,
principalmente, maneiras de participação da sociedade para construção De-
mocrática. Constrói-se, também, junto às novas relações sociais, novas ma-
neiras de o Direito respeitar e resguardar o direito à intimidade.

Quanto ao impacto cultural, os riscos tem relação com a desumanização
da cultura a paritr do determinismo tecnológico; o empobrecimento da lingua-
gem e a manipulação da mesma para converte-la em instrumento de domínio.
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Importante, nesse sentido, conscientizar o homem da maneira em que a tecno-
logia pode ser útil na medida em que permite um maior acesso ao conhecimen-
to; evitando-se assim que a possibilidade de acesso ao conhecimento e a plu-
ralidade não saia da possibilidade, mas se torne realidade.

O impacto político, por fim, tem como principal risco a partir da tec-
nologia o desenvolvimento bélico, a alienação política, as novas formas de
controle e captação de dados, a manipulação da opinião, as notícias falas, a
instauração da pós-verdade, que culminan, juntos, no desvirtuamento do es-
pírito democrático. Por outro lado, sabe-se que as tecnologias, quando bem
utilizadas, são fontes preciosas de informação, discussão e propagação cul-
tural e democrática. O processo político torna-se muito mais claro na medida
e que existe uma rede de informações.

Posta a classificação dos principais cursos da sociedade afetados pela
tecnologia, ressalta-se que o Direito deve intervir junto às tecnologias para
evitar os abusos que inobstam o gozo pleno dos Direitos pela sociedade. Em
consequência, não se deve ignorar a voz da tradição. A tradição, a partir de
Hans-Georg Gadamer está vinculado à herança histórica que “possui uma
autoridade que se tornou anônima” (GADAMER, 1997.p.420-421). A força
da tradição, da experiência com o vivido historicamente deverá ser valori-
zado neste momento da história.  Significa dizer que existem antecedentes
científicos que produziram resultados catastróficos para o ser humano (GIA-
COIA, 2013.p.127) e o meio ambiente. 

O peso de uma tradição milenar, entendida muitas vezes de maneira
estática e como simples representação de uma ordem implícita na natureza
mesma e que, em conseguinte, é imutável, faz com que a dimensão temporal
do direito não seja relevado: vive-se em um eterno presente, atento ao pas-
sado somente quando este dá abrigo ao presente, despreocupado com o fu-
turo. O cálculo tradicional realizado sobre a regra leva a acentuar a função
de segurança jurídica deste ramo do Direito. A modernidade exige regras
calculáveis e isso supõe um Direito estável “Esta cierta inercia del Derecho
Civil frente al cambio se conviene en problema en épocas en que la vida so-
cial, política y económica evoluciona muy rápidamente. Evidentemente, el
Derecho Civil hace crisis ante las grandes revoluciones”. (TRAZEGNIES).

Dada essas consequências, é preciso aprimorar o Direito, no sentido de
que “não há Direito sem história” (STRECK, 2006. p. 145), iniciando pela pers-
pectiva hermenêutica, rompendo com a pretensão de se ter sempre a resposta
correta, postulado da hermenêutica clássica. Tendo em conta o que a história da
humanidade já presenciou e contou para as futuras gerações se faz necessário
discutir as suas possíveis implicações sociais, econômicas e políticas, em tempo
real. Mas, a experiência passada não parece estar sendo levada em conta e são
visíveis as pressões econômicas e políticas no desenvolvimento no desenvol-
vimento de nano-produtos que são determinantes na trajetória tecnológica.
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Ao se referir à linguagem, a comunicação é o existenciário que mais
sofreu com as mudanças tecnológicas na história. Os novos meios de comu-
nicação permitem uma troca de informação em velocidade não antes vista,
bem como permitem que as informações cheguem as pessoas de forma efe-
tiva. Esse cenário altera as relações sociais, a política, a religião, a visão de
mundo do ser fazendo com que o ser seja em um mundo virtual:

“Desgraciadamente, sólo una pequeña parte del público aprovechalos pro-
gramas televisivos de calidad. En la mayoría de los casos los nuevos medios
de comunicación no sirven para llevar la cultura superior (artística, cientí-
fica o técnica) a las masas, sino para propagar una pseudocultura produ-
cida en escala industrial con propósitos exclusivamente comerciales y polí-
ticos.” (BUNGE, 2012.p.29)

Rodotá (2014.p.11-12) aponta que no espaço global atual os Direitos
se multiplicam e se reduzem, se espaçam e se contraem, redistribuem po-
deres e são submetidos à sujeições – principalmente a imperativos basea-
dos na segurança e na prepotência do mercado. Os direitos já reconheci-
dos, na palavra do eminente jurista, são reinterpretados e se juntam a
outros novos – há quem pretenda negá-los, inclusive – sobretudo com a
prepotente emergência das necessidades materiais comuns proveniente da
influência da inovação científica e tecnológica. Os direitos germinam de
todos os lados, resultado de um vitalismo social que não conseguem ser
suportados pelos esquemas institucionais, por esta razão ressalta oportu-
namente que: 

“Los derechos fundamentales se convierten de esa manera em El trámite de
outra conexión posible por la que se debe trabajar políticamente, que se en-
cierra em la fórmula «globalización através de los derechos, no a través de
los mercados». ¿Es posible otro universalismo? Dicho de otra manera, po-
demos registrar el hecho de que en el mundo globalizado según las reglas
del mercado, los derechos son siempre percibidos como un elemento de des-
orden «en un mundo que sin ellos sería gobernado con más armonía», pre-
cisamente porque marcan otro modo, no solo de ver, sino de regular la glo-
balización.”(RODOTÁ, 2014.p.21)

A RESpOSTA CONSTITUCIONAL DADA pELO DIREITO
Nas palavras de FERRAJOLI (FERRAJOLI, 2008.p.32-34), a ideia contra-
tualista do Direito, formulada por Hobbes e desenvolvida pelo pensamento
jurídico ilustrado, é o que dá vazão à concreção da Democracia moderna,
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na medida em que acerta ao opor-se à Aristóteles quando este fala que ubi
societas, ubiius. Hobbes, por sua vez, propunha que o direito é um fenômeno
artificial – e não natural – construído pelos homens para a tutela de suas ne-
cessidades e direitos naturais. Assim, nessa ideia, natural não é a ideia de
direito e Estado, mas sim a ausência de direito e Estado. 

A natureza conflitiva humana é capaz, organizadamente, a tender a uma
ordem social com o fim de se alcançar uma boa convivência. O Direito pos-
sui o desafio de concretizar essa convivência em meio às confluências de
uma pluralidade complexa, de modo que os conflitos que surgem devem ser
vistos a partir de uma base que aceita e resolve o conflito, de forma cons-
trutiva. O Direito é uma forma de adaptação social (como a religião, a eco-
nomia, a ciência, etc)

A Constituição consiste em um sistema de regras substanciais e formais
que tem como destinatários próprios os titulares do poder, na busca da De-
mocracia do tipo substancial (FERRAJOLI, 2008, p.66). O Direito, como
sistema social em sentido profundo, é o meio de contrato de uma sociedade
com um conjunto de valores em determinado contexto e tempo, porque toda
norma é expressão de um valor que pertence ao domínio da realidade. Pode
o Direito, assim, autodiferenciar-se ao desenhar novas soluções jurídicas
para novos conflitos de interesses.

Essa rememoração do que é a expressão do direito é necessária para
demonstrar a forma pela qual o Direito atua junto à sociedade. Na medida
em que crescem as complexidades, como o resultado natural da sociedade,
o Direito deve acompanhar por sua normativa o resguardo do lócus central
existencial que lhe substancia. Assim, 

“A lei perdeu seu posto de supremacia e hoje é subordinada a Constituição.
Agora é amarrada substancialmente aos direitos positivados na Constituição
e, por isso, já constitui slogan dizer que as leis devem estar em conformidade
com os direitos fundamentais, contrariando o que antes acontecia, quando
os direitos fundamentais dependiam da lei.” (MARINONI, ARENHART,
MITIDIERO, 2017.p.14).

Da explicação clássica do Direito, perseguida pelo formalismo da re-
gulação tradicional, tudo muda com o reconhecimento da Constituição como
a norma suprema, a qual todas as outras normas estão subordinadas não so-
mente por vínculos formais, mas principalmente substanciais (FERRAJOLI,
2008.p.32-34).  Essas normas passam a não ser somente um produto do le-
gislador, mas também uma projeção jurídica do direito. Por essa visão, a fe-
nomenologia mostra-se precípua para que seja constituído o mundo que se
vive; ou seja, superada a simples análise da forma, da fisiologia do outro
assim como superar a simples análise psicológica realizada em um primeiro
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momento; quadro responsável por parte das situações que dão cor e vida aos
fenômenos conflitológicos de interesse. 

A hermenêutica, por sua vez, é a interpretação do fenômeno, e a Cons-
tituição detém a carga de existência necessária para resgatar o existir do fe-
nômeno.  Assim, não deve ser o objetivo do Direito o de estabelecer novas
ordem partindo daquela situação de equilíbrio, como forma de instituir
novos “agires”, mas sim de se adaptar as complexidades da sociedade e tra-
balhar nisso sem almejar modifica-las e quebrar essa complexidade que, no
fim, é o balanço natural do desequilibro humano plural. Há espaço, assim,
para a criação de novos habitus, como uma nova forma de se considerar as
tecnologias e os novos horizontes que traz ao direito.

As novas tecnologias de informação e de comunicação, conforme ex-
posto, trazem um grande passo ao Direito na história recente. Para entender
a tecnologia em suas diversas expressões como objeto de regulação, ou per-
mitir que assim seja feita, é necessário questionar a resposta jurídica a esses
casos, proveniente de uma interpretação constitucional consubstanciada em
técnicas de controle e de reparação contra a violação dos direitos humanos.

Nas palavras de RODOTÁ (2014, p.22), o momento vivenciado hoje
pelo homem é o de “revolução dos bens comuns” que vai muito mais além
da relação propriedade privada/propriedade pública, o que mostra a conexão
cada vez mis forte entre as pessoas e o mundo exterior e as pessoas entre si.
A revolução da tecnociência, nas palavras de RODOTÁ, não somente rede-
senha a relação entre o humano e o não-humano, mas também faz com que
se entre no território do pós-humano e do trans-humano, de novas interações
entre corpo e máquina, da expansão de capacidades de cada qual. 

Por isso que se queremos melhorar as condições de vida, ampliar a de-
mocracia e assegurar a saúde, segurança – e sobrevivência – do humano, é
necessário redesenham e reformar a sociedade de modo que a inovação tec-
nológica seja controlada de maneira inteligente por todos os interessados.
Nada mais é do que a atuação Democrática em mais um grupo que atua di-
retamente na sociedade. (BUNGE, 2012.p.47)

Nesse novo contexto que é amplamente dinâmico, tendo como ponto
principal as inovações científicas e tecnológicas, faz com que chegue ao juiz
muitas demandas sociais que o legislador mesmo transfere ao juiz – como
em um consciente e silencioso processo de delegação. A jurisdição passa
assim a proceder à seleção das demandas assumindo também uma “função
representativa”. (RODOTÀ, 2014, p.64). A jurisdição, no cenário atual, se
faz presente direta ou indiretamente na consideração dessa ausência política
ou do desrespeito à normativa constitucional. 

Desta forma, nesse sentido, ocorre um sem numero de possibilidade e
aderência de direitos subjetivos, fica a presente reflexão: “la cuestión sobre
la naturaleza de los nuevos derechos está en si hay que sacar los fuera del
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consolidado cuadro de los derechos, o bien si hay que poneren tela de juicio
su naturaleza, la posibilidad misma de incorporarlos a los derechos.” (RO-
DOTÁ, 2014, p. 41), ou seja, devem os direitos serem incorporados fora dos
quadros de direito ou, por sua natureza, podem ser incorporados junto aos
direitos humanos.

CONCLUSÃO
A sociedade está em constante mudança, de maneira que o grande desafio
ao Direito é conseguir absorver os fenômenos que impactam no social e que,
por vezes, não estão regulados. Diante dessa realidade, o Direito deve-se
valer de uma nova visão que seja capaz de cruzar diferentes ciências (bio-
lógicas, econômicas, jurídicas, humanas) para que desvele os fenômenos
plenamente, sem que a velha normativa impeça de decantar as novas expres-
sões dastecnologias.

A tecnologia pode ser tanto valiosa quanto ser nociva, por isso é preciso
submete-la a controles morais e sociais. Ensina Engelmann (ENGEL-
MANN, 2010.P.303) , que mais do que em nenhum outro momento da his-
tória, é necessária a prática da virtude e da phrónesispara perpassar as ques-
tões e as respostas que estarão sendo levantadas de hoje para o futuro, sem
descuidar de valorizar a aprendizagem oriunda do horizonte histórico da tra-
dição humana já vivenciada no passado.

Nesse sentido, a função do processo democrático é permitir que se des-
cubra preceitos que sirvam à prosperidade e à paz entre os homens, que se
preparem as inteligências e os sentimentos para que recepcionem rapida-
mente as conquistas (MIRANDA, 1919. P.183), nesse caso, conquistas tec-
nológicas. Assim, percebe-se que o papel do Direito precisa ser revisado,
especialmente porque os novos riscos não se adéquam às exigências de se-
gurança e previsibilidade que o Direito tanto idolatra. No lugar delas, entram
a capacidade do jurídico em responder adequadamente e em tempo razoável
às demandas e direitos/deveres projetados na sociedade

Direito e Democracia consistem nessa obra de ligar entre si, livremente,
os homens. Não se trata, assim, de religar pela religião, ou por convicções
em comum, ou ligar por fora sem que haja conexão interna “ Isso exige per-
manente transição, porém transição que constitui amontoamento de ciência,
de técnica, de economia de esforços, de multiplicação da produtividade, de
tudo que a inteligência faz dominado as forças.” (MIRANDA, 1979.P.183).

Essa história mostra que, se é verdade que o Direito é uma técnica entre outras,
não é uma técnica como as outras. Ele permitiu tornar humanamente vivível e
usar técnicas novas sem ser destruído por elas. Interposto entre o Homem e a
máquina, ele serviu para proteger o Homem das fantasias de onipotência gera
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das pela potência das máquinas. Ferramenta interposta entre o Homem e suas
representações, trate-se das representações mentais (a fala) ou materiais (as
ferramentas), o Direito cumpre assim uma função dogmática - de interposição
e de proibição. Essa função confere -lhe um lugar singular no mundo das téc-
nicas: a de uma técnica de humanização da técnica.(SUPIOT, 1997.p.143)

Isto posto, o fenômeno da tecnologia possui várias vertentes a ser le-
vada em consideração, principalmente sua relação com os direitos humanos
e fundamentais do ser, do meio ambiente, posto que é da constituição hu-
mana as formas diferenciadas pela qual difundem os conflitos que emergem
as novas necessidades. 

SUMÁRIO



REFERÊNCIAS

BUNGE, Mario. Filosofía de la Tecnología y otros ensayos. Peru: Fondo
Editorial de la UIGV, 2012.

COSSIO, Carlos. Teoría de la Verdad Jurídica. Buenos Aires: Editorial
Losada S.A., 1954.

ELLUL, Jacques. La edad de la técnica.Barcelona: Ediciones Octaedro, 2003.

ENGELMANN, Wilson. A (re)leitura da Teoria do Fato Jurídico à luz do
“Diálogo entre as Fontes do Direito”: abrindo espaços no Direito Privado
constitucionalizado para o ingresso de novos direitos provenientes das na-
notecnologias. In: STRECK, LenioLuiz; ROCHA, Leonel Severo; 

FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo. Madrid: Editorial Trotta,
2008.

GADAMER, Hans Georg. El estado oculto de la salud. Barcelona: 2001,
Gedisa. 

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Rio de Janeiro: Vozes, 1997.
v. 1. § 285. 

GALIMBERTI, Umberto. psiche e techne: o homem na idade da
técnica.São Paulo: Paulus, 2006. 

GASSET, José Órtegay,.Meditación de la técnica. Madrid: Revista de Oc-
cidente, 1977. 

GRANDA, Fernando de Trazegnies. postmodernidad y Derecho.  Peru:
Editorial Themis, 1993.

HEIDEGGER, Martin. Filosofía, Ciencia y Técnica. 1997. Santiago de
Chile: Editorial Universitario.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO,
Daniel. Novo Curso de processo Civil. Volume I. 3ª Edição. São Paulo: Re-
vista dos Tribunais, 2017.

MASI, Domenico de. Alfabeto da Sociedade Desorientada. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2017.

SUMÁRIO



MIRANDA, Pontes de. Sistema de Ciência Positiva do Direito. Tomo III.
Introdução à Ciência do Direito. 2ª Ed.. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1972.

MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito privado. Parte Geral. Tomo I.
3ª ed. Rio de Janeior: Borsoi, 1970. 

MIRANDA, Pontes. Democracia, Liberdade, Igualdade (Os Três Cami-
nhos). 2ª ed.. São Paulo: Saraiva, 1979.

RODOTÀ, Stefano. El Derecho a Tener Derechos. Madrid: Editorial Trot-
ta, 2014.

SASTRE, Rafael González-Tablas. El Derecho y las Nuevas Tecnolo-
gias. En: Anuario Jurídico de La Rioja. 2001.

SICHES, Luis Recasens. Los Temas de la Filosofía del Derecho: en pers-
pectiva histórica y visión de Futuro. Barcelona: Bosch, 1934. 

STRECK, Lenio Luiz. Direito. O conceito de direito. In:  BARRETO, Vicente
de Paulo (coord.). Dicionário de filosofia do direito. São Leopoldo: Uni-
sinos, 2006. 

SUPIOT, Alain. homo Juridicus: Ensaio sobre a função antropológica
do direito. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2007.

SUMÁRIO



A REESTRUTURAÇÃO DA TEORIA DO FATO JURÍDICO:
AS NOVAS TECNOLOGIAS COMO NOVOS
DESAFIOS AO DIREITO
THE RESTRUCTURING OF THEORY OF LEGAL FACT : NEW

TECHNOLOGIES AS NEW CHALLENGES TO LAW

Paulo Junior Trindade dos Santos1

Gabriela Samrsla Moller2

Resumo: Na contemporaneidade, em razão da rapidez pela qual são
criadas e aderidas novas Tecnologias em todos os campos da vida, im-
porta demonstrar como atua e como pode o Direito frente às inovações,
pois estas consistem em novos desafios à Ciência Jurídica, levando em
consideração os novos horizontes que o contexto apresenta ao Direito.
Frente à atual e relevante discussão das novas tecnologias e sua relação
com o Direito, faz-se cada vez mais necessário dialogar acerca da supe-
ração do Paradigma Cartesiano em prol do Paradigma da Complexida-
de, abrindo novos questionamentos para a reflexão filosófica do Direito.
A contraposição dos Paradigmas Científicos que expressam o que é o
pensamento filosófico na atualidade são o velho, chamado Paradigma
Cartesiano – compreendido aqui como o andar sob o amarelo desértico
que se estende na Teoria do Fato Jurídico - e o novo, chamado Paradigma
da Complexidade – compreendido como o andar sob a luz manifesta do
céu - sendo que este faz surgir uma racionalidade reflexiva-aberta para
o Direito. O problema encontra-se no apego da Teoria do Fato Jurídico à
Ciência Jurídica vincada pelo Paradigma Cartesiano, apresentando tal
ciência uma racionalidade fechada, pois a contemporaneidade carrega
os fardos do velho paradigma que faz com que o Direito se torne imóvel
frente a realidade. 

Palavras-chave: Teoria do Fato Jurídico; Ciência do Direito; Novas Tec-
nologias; Complexidade.

Abstract: In contemporary times, due to the rapidity by which new tech-
nologies are created and adhered to in all fields of life, it is important to
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demonstrate how to update and how can the Law in front of innovations,
since these are new challenges to Legal Science, taking into account hori-
zons that context to the law. In the face of current and relevant discussion
of new technologies and their relationship with Law, it is increasingly nec-
essary to discuss the overcoming of the Cartesian Paradigm in favor of the
Paradigm of Complexity, opening new questions for a philosophical re-
flection of the Law. The contraposition of the Scientific Paradigms that ex-
press what is the philosophical thought in the actuality are the old, called
Cartesian Paradigm - understood here like the floor under the yellow de-
sertic that extends in Theory of the Legal Fact - the new one, called Para-
digm of the Complexity - understood such as walking under the manifest
light of the sky - being that this makes a correction rationally reflexive-open
to the Law. The problem lies in the attachment of the Theory of Legal Fact
to Juridical Science predicted by the Cartesian Paradigm, presenting such
a science a closed rationality, because the contemporaneity carries the
burdens of the old paradigm that causes the Law to become viability.

Keywords: Theory of Legal Fact; Science of Law; Scientific Rationality;
New Tecnologies; Complexity.

Sumário: 1- Introdução; 2- A Reestruturação da Ciência Jurídica a partir
da Releitura da Teoria do Fato Jurídico: do andar sobre o amarelo desér-
tico à luz manifesta do céu; 2.1 A Nova Racionalidade: Proposta de Su-
peração; 3 – Conclusão; 4 – Referências.

1 –  INTRODUÇÃO
Uma vez considerados jurídicas, os fatos da vida adentram o mundo jurídico e
o direito desempenha no campo da ação social papel semelhante ao da ciência
no campo do pensamento, o que comporta dizer que não se pode conhecer o
presente sem se conhecer o passado, e não se pode conhecer o que é, sem co-
nhecer o que foi. O direito muda muito onde em muito deixou de ser o que era.

Com a incidência da norma sobre o suporte fático, tornam-se jurídicos
os bens da vida, o que significa torna-los fatos jurídicos, dotados de eficácia
jurídica, porém, não basta para defini-los dizer que fatos jurídicos são os fatos
dotados de eficácia jurídica. Mesmo que imediata a eficácia do fato jurídico
e fatos jurídicos serem o suporte fático que o direito reputou pertencer ao
mundo jurídico, a entrada dele no mundo jurídico, e não sua permanência efi-
caz, é que o pode definir.
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A juridicidade dos fatos e dos atos varia com o tempo segundo cada
concepção que busca permear o direito, posto que regulamenta um marco
social das condutas humanas. Ocorre que esse processo, nos tempos atuais,
e precisamente no ramo civil, não comporta mais a mecanicidade outrora
proposta pela doutrina clássica, pois a complexidade veemente faz com que
muitas dúvidas emerjam no caminhar da junção fato e direito. 

O processo de adaptação social que a norma jurídica aspira a criar para
todas as várias necessidades, angústias e desejos humanos, resposta da dis-
posição do ser-no-mundo; são formas cada vez mais gerais e perfeitamente
fixadas, em que possam inserir frente essa pluralidade fenomênica que de-
correm da vida humana.Os conflitos postos ao processo consistem na base
das diferenças, necessárias para que a verdade não seja objetificada. Esse
é o que se espera do direito, entretanto, a racionalidade jurídica até então
aplicada não é capaz de aderir a novas molduras para novos tempos e novas
expressões do existir. Haja vista, que os fenômenos jurídicos tentam acom-
panhar as mudanças engenhadas pela pluralidade humana, geradora de com-
plexidades sociais, através das propostas engenhadas pelo Código, este deve
ser julgado pela capacidade que veio aumentar ou acelerar na adaptação dos
homens entre si, ou na corrigenda dos seus defeitos de adaptação. Serem
mais ricas de eficácia adaptativa sem deixarem de ser do seu tempo, opor-
tunas, - tal o que se há de exigir todas as leis.  

Os fatos sociais possuem assédio em muitas ciências, pois provém do
que é social, que, por sua vez, é formatado pelos fenômenos econômicos,
morais, políticos que se interpolam e criam a esfera existencial. Entretanto,
é por conta do paradigma clássico e lógico da base jurídica que o sistema
gnosiológico do Direito não é capaz de absorver muito das manifestações
mundanas, o que traz uma descrença social no Direito pela sociedade.

Em um primeiro momento, abordar-se-á a Racionalidade centrada na
Razão Fechada: a Angústia Cartesiana-Mecanicista frente ao transcurso cien-
tífico balizado no conhecimento que fora aprendido em um modelo positivo
de racionalidade e que levou a ciência ao modelo cartesiano-matemático, cin-
dindo-a em disciplinas. Buscar-se-á a catarse do Paradigma Cartesiano a partir
das novas bases sociais impostas por uma sociedade pós-moderna e pós-de-
mocrática que se apresenta complexa, de maneira que se busca demonstrar que
a sociedade de mudança já não mais tem suas manifestações atendidas pelas
bases jurídicas advindas do Paradigma Cartesiano. A Teoria do Fato Jurídico
clássica encontra-se em dissonância com Paradigma da Complexidade, pois “O
momento em que se há de se conhecer o conhecimento é aquele em que o co-
nhecimento acontece, e não o em que se pensa o conhecimento” (MIRANDA,
2005. P.28); porém, no seu desvelamento há a possibilidade de novos horizontes
para o Direito na medida em que o seu descobrir configura catarse da Teoria
Científica Clássica do mundo jurídico junto a essa sociedade de mudança.
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Em função das complexidades do mundo apresentadas na atualidade,
demonstrar-se-á a necessidade de reformulação por uma nova racionalidade,
possibilitada pela criação de “pontes de comunicação” que conectam as
ciências pela transdisciplinariedade. 

Na medida em que as circunstâncias variam, o índice de mutação influi
na produção do Direito, equilibrando as mudanças sentidas no mundo com
a proveniente da segurança pelo estático. Essa é atmosfera inorgânica posi-
tiva produzida pela ciência. Não persiste inalterado a atmosfera inorgânica,
é mutável, variável, tal como ocorre no mundo das pulsões humanas: a con-
ciliação do orgânico com o inorgânico é o resultado de uma Ciência que su-
pera o cartesiano da vida “Assim, garra mão e dedo são três momentos su-
cessivos, sem que aquilo que se caracterizou e encheu os dois primeiros se
possa apagar de todo. O dedo está na mão, sem que toda a garra se tenha ex-
tinto. A diferença entre extinguir e superar. Ou entre um fogo, que se apaga,
e outro, que continua sob as cinzas, A mão ainda é garra, porém, é muito
mais do que garra, o dedo é mão, e já está longe, muito longe de só ser mão
e de só ser o primitivo dedo. Mas no dedo, mesmo, ainda se insinua, atra-
vessando milênios e milênios, o feroz abocanhar preensivo da garra”. (MI-
RANDA, 2002.p.31) 

Tal cenário paradigmático somente poderá ser superado pelo desve-
lamento de novos horizontes ao Direito, possibilitados pela releitura da Teo-
ria do Fato Jurídico e pela instituição de uma “nova racionalidade” junto ao
Direito (Paradigma da Complexidade)m por via de novas possibilidades per-
meadas pelas demais ciências (transdiciplinariedade).

A releitura da Teoria do Fato Jurídica será realizada pela doutrina do
jusfilósofo Pontes de Miranda, responsável por instituir no Brasil a Teoria
do Fato Jurídico utilizada pela ciência jurídica moderna. Assim, partir-se-á
da leitura hermenêutica da obra do jusfilósofo para problematizar a presente
pesquisa e elaborar-se-á a releitura a partir dos moldes propostos. 

Para além de realizar uma simples releitura da Teoria do Fato Jurídico,
elaborar-se-á as bases para que seja reformulada a Teoria do Fato Jurídico
e demonstrar-se-á que o Direito é capaz de catalisar enfim as mutações so-
ciais na medida em que instituída uma nova Ciência estabelecida por via de
uma Racionalidade reflexiva-aberta (e não mais reflexiva-fechada) do Di-
reito “[...] a universalização e unidade da ciência, em mercancia de efeitos,
hão de urdir o quadro, dando-lhe feição nova e, o que bem mais  é, cons-
truindo-lhe uma teoria que seja com as demais ajustável e consentânea. 

2 - A REESTRUTURAÇÃO DA CIêNCIA JURÍDICA A
pARTIR DA RELEITURA DA TEORIA DO FATO
JURÍDICO: DO ANDAR SOBRE O AMARELO DESÉRTICO
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À LUZ MANIFESTA DO CÉU
A Teoria Clássica do Fato Jurídico traduz o andar sob o monocromo e desér-
tico solo amarelo da Codificação, que manifesta sua adaptação social por uma
categoria de normas preexistentes, apresentas pela via inorgânica artificial
com inferência jurídica, que se alinha ao orgânico. O mundo jurídico dogma-
tizado por via do conjunto diacrônico funcional da sistematização do Código
Civil se utiliza das previsões (regras jurídicas) colhidas através da simples de-
puração – sem a devida análise; lógica matemática - dos fenômenos da natu-
reza. Tais atos são a nascente de más construções do Direito, conotando rela-
ção estreita e disfuncional entre a Lei da natureza à Lei matemática. 

A complexidade reflete a necessidade de uma mudança radical na
forma de entender e fazer ciência, e sobretudo de interpreta-las a luz dos
fatos humanos para que seja um veículo de justiça social (JIMÉNEZ,
2013.p.11). A consequência filosófico-científica do novo Paradigma tem
centro em duas atitudes que se têm de afastar: a) a que pretende edificar a
Teoria do Conhecimento a partir de alicerces de uma Ontologia rígida, fa-
zendo-a segundo degrau de uma Teoria, pois que o primeiro teria sido o de-
grau de uma Ontologia, ou, pelo menos, de uma “teoria” ontológica do co-
nhecimento (veja-se o que haveria de explicativo, de crítico, em vez de
descritivo, em tal ponto de partida); b) que pretende esvaziar de “Psicologia”
a Teoria do Conhecimento e a Epistemologia e fazê-las secamente descriti-
vas (MIRANDA, 2005.p.297). A ciência não se elabora à cata de quaisquer
verdades, de todas as proposições verdadeiras; o que ela procura são as pro-
posições verdadeiras sobre os jetos que lhe parecem mais dignos de estudo
(MIRANDA, 2005.p.283).

Ante a ausência de análise científica atualizada, os Paradigmas do
mundo jurídico não são superados (Cartesiano) e nem desvelados (Comple-
xidade) o que incide na ausência de coesão assertiva científica junto à pro-
dução jurídica. O Paradigma da Complexidade, por ser pouco explorado nos
meandros do mundo jurídico, encontra-se marginalizado quanto a sua apli-
cação e discussão, pois imbuído de pré-conceitos decorrentes da manifes-
tação racional-Clássica apregoada na constância efetual histórica. Em razão
dessa situação, encontra-se a racionalidade jurídica envolta em uma crise
gnosiológica, pois ainda está estagnada em profundo limbo jurídico em face
de sua Ciência ainda ser fechada em si e ter como cerne a produção de norma
por uma teoria do conhecimento clássica. 

A dinâmica social exaspera-se por via de seus desejos e angústias pela
criação de influxos, manifestados pelos habitus, que dilatam os círculos so-
ciais e criam novas formas de expressões. Esses caminhos perfazem-se por
via de respostas inorgânicas (provenientes do mundo jurídico artificial) ao
que é orgânico (mundo natural ou existencial). Esse confabular artificioso en-
genhado pelo Direito - expressado por via da Teoria do Fato Jurídico - como
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meio de adaptação social manifesta-se pela interrupção dos fluxos sociais
que não apresentam coesão. Tão grande é a correlação entre o Fato e o Di-
reito, que alguns juristas, sobretudo da escola neo-empirista, são levados a
estabelecer uma falsa sinonímia entre fato e fato jurídico. Costuma-se dizer
que o Direito, segundo uma velha lição que vem dos romanos, nasce do fato:
ex facto oritur jus, porém esse brocardo está invocado, pois pensar que o di-
reito advém do fato é pensar que uma lei física é o resultado de uma expe-
riência realizada dentro de um laboratório. A realidade não é neutra, e as leis
jurídicas são o resultado de uma atitude crítica e valorativa do homem no
espaço-tempo perante os fatos. Uma das características, aliás, do Direito
atual, é o seu sentido dinâmico e operacional, interferindo positivamente no
processo social para garantir a efetivação dos direitos constitucionais. O di-
reito origina-se do fato, uma vez que necessário ocorrer um evento para que
haja um vínculo de significação; porém, isso não reduz o direito ao fato –
fato esse humano e dotado de valoração humana. Fato jurídico é fato quali-
ficado juridicamente, nada mais errôneo do que confundir fato com fato ju-
rídico; pois primeiro é espécie de fato previsto na norma (Fattispecie, Tat-
bestand) e, depois, como efeito juridicamente qualificado, em virtude da
correspondência do fato concreto ao fato-tipo genericamente modelado na
regra de direito: desse modo, o fato está no início e no fim do processo nor-
mativo, como fato-tipo, previsto na regra, e como fato concreto, no momen-
to de sua aplicação. (REALE, 2001.p.186-189)

Dado que a vida humana passa a ser o objeto de meditação da filosofia
atual, que não é metafísica fundamental, a vida não mais constitui uma só
realidade distinta de todas as demais realidades, senão que é a realidade ra-
dical, primeira e básica, e o que é a explicação de todo o demais, posto que
tudo é a vida humana. A vida tem como peculiaridade o privilégio de dar-se
conta de si mesmo. (SICHES, 2008.p.53-56) 

Esse é o caminhar que se espera da Teoria do Fato Jurídico por via de
uma Ciência do Direito que busca atender a sociedade que regulamenta. A
meta de uma Ciência do Direito é a criação de atmosfera capaz de se projetar
os caminhos a serem seguidos no futuro tendo como base as experiências
jurídicas do presente e do passado, na busca de uma convivência coesa e pa-
cífica que possibilite o convívio humano - e tutele devidamente os conflitos
intersubjetivos. Entretanto, não é o que ocorre na ciência contemporânea,
ainda filiada à gnosiologia clássica. 

Com a juridicização da vida, o direito acaba agregando em si os con-
flitos sociais, em razão das sucessivas infrações aos direitos subjetivos, que
encontram guarida junto ao direito constitucional de amparo à lesão e ameça
de direito. Uma vez que a filosofia política (RANCIÈRE, 1996) trata dos
desentendimentos, conflitos, a nível político, a filosofia jurídica terá que
tratar dos desentendimentos que ocorrem a partir do momento em que o fato
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importa ao mundo jurídico; ou seja, quando entram no mundo jurídico. En-
tretanto, ao abraçar atividade eminentemente política, o direito passa a ser a
voz da virtude razoável dos indivíduos e dos grupos, a arkhé, e o demos torna-
se cada vez mais ausente -  a política efetuada pelo povo ausenta-se frente à
economia da regra jurídica e o distanciamento com a Democracia – aqui ocor-
re a importante diferenciação entre juridicização e ativismo judicial.

Os novos tempos e as novas modelações sociais já não comportam
terem no Paradigma Cartesiano a fonte de absorção dos Fatos Jurídicos. A
sociedade contemporânea apresenta-se demasiada diferente daquela que
modelou a estrutura científica até hoje utilizada: a densidade populacional,
a centralização das pessoas em cidade e a mosaicidade cultural produzem
fenômenos que (re)modelam a estrutura social temporalmente via habitus.
A sociedade complexa já não encontra na especialidade e a unicidade das
disciplinas que parecem estar muito longe de servir como referência para a
construção adequada de amplitude satisfatória para a Ciência Jurídica
(CALDANI, 2001.p.25). Captar cientificamente essa nova realidade supera
uma mera remodelação ou adaptação do Direito: “Para que se conheça uma
ciência, não é mister somente explicar os seus fatos à mercê da técnica e dos
argumentos lógicos, senão lhe copiar os contornos, destramar, pela expe-
riência, fio a fio, o tecido de seus fenômenos.” (MIRANDA, 1912. P. 47).

Pelas coordenadas culturais que vigeram em tempos passados, reco-
nhece-se o apego às soluções lógico-normativas em face das circunstâncias
que advinham das funções jurídicas do Estado baseadas precipuamente em
regras voltadas à segurança e à certeza. É característico da vida humana –
no que se refere a forma dogmática e afenomenológica – que tudo o que é
executado está colado a uma carga, posta das orientações do mesmo, ins-
truída e civilizada. Por essa autonomação, essa realidade, a claridade do
homem acerca do seu mundo e de si mesmo, aquilo que lhe diferencia dos
outros seres, vela a vida por um manto (BYUNG-CHUL, 2015.P.21-22) A
maneira de lidar com o direito é a resposta ao que se tem como vida. 

Mesmo com essas aporias em sua base de captação fenomênica, o Di-
reito manifesta-se via produção, na tentativa de superar a estaticidade ob-
servada na base de sua Ciência Cartesiana, reformando-se constantemente
para atender à gramática social, confirmando que, sobretudo, é ritmo de
vida (MIRANDA, 1988. P. 1-2). As vias de tentativas (inexitosas) de su-
peração do paradigma cartesiano-mecanicista pelo Direito manifestam-se
pela Codificação (dogmática com apego a Escola Pandectista), pela Des-
codificação (Jurisprudencialização do Direito, Ativismo Judicial e Prece-
dentização do Direito) e pela Recodificação (multiplicação e ampliação
dos Direitos Subjetivos e a Constitucionalização do Direito Privado) do
Direito Privado (Ver: DIEZ-PICAZO, 1993. P.1). A passagem do mundo
(suporte fático) ao mundo jurídico (regra jurídica) não tem sido ampliada
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pelas bases jurídicas, em que pese às tentativas, ora exitosas ora inexitosas,
do Direito de atender às demandas sociais “Há dois meios de romper ou
de eliminar esse muro. 

Dessa forma, a falibilidade sentida pelo desgaste temporal-normativo
da Ciência Clássica do Direito em frente da dinamicidade social perpasse o
entregar os panos e decretar que “o Direito faliu”; pelo contrário, cabe aos
cientistas atentos ao comportamento do direito no social pensar uma Nova
Racionalidade da Ciência do Direito, capaz de superar o modelo cartesiano,
o que potencializa releitura da Teoria do Fato Jurídico. Nesse sentido, mel-
hor falar-se em crise da Ciência do Direito, “En algunos momentos el dere-
cho positivo puede ser repugnante, y es posible incluso que, ante tal situa-
ción el jurista deba inclinar la cabeza, repetiendo dura lex, sed lex; pero
esto no afecta al derecho en su perene esencia.” (BIONDI,1953. P. 162),
uma vez que “É hoje reconhecido que a excessiva parcelização e discipli-
narização do saber cientifico faz do cientista um ignorante especializado e
que isso acarreta efeitos negativos. Esses efeitos são sobretudo visíveis no
domínio das ciências aplicadas. O direito, que reduziu a complexidade da
via jurídica à secura da dogmática, redescobre o mundo filosófico e socio-
lógico em busca da prudência perdida.” (SANTOS, 1995. P. 38-39)

O problema da norma reside no momento que o fato é colorido, pois
esse adentrar deve rigorosamente atender aos paradigmas clássicos inflexí-
veis, que não observam o fato para além do pente efetuado pela dogmática
jurídica – vazia de si quanto à epistemologia de outras ciências.

A unificação alcança todos os ramos do conhecimento “A concepção
da continuidade como efeito médio do descontinuo fecha e aplaina o abismo
entre a atomística e a energética, desfaz quase todas as incompatibilidades
teóricas do saber e da opinião humana.” (MIRANDA, 1972. P. 20). O estudo
positivo da Ciência do Direito impende a convocação de todas as ciências,
pois a Racionalidade Complexa  implica a diversidade do saber para o des-
velamento do que não é dado. Os eventos mundanos têm, portanto, assédio
em muitas ciências, e por isso mesmo que os fenômenos econômicos, mo-
rais, políticos e jurídicos se interpolam, conglobando-se e variavelmente
fluem, é que podemos atribuir ao aferro ao amor da independência causal,
vulgares nas dissertações eruditas de antanho, o muito que tocou ao direito
na metafísica desordenada de outros tempos. 

O racionalismo passou a ser o poder exclusivo de uma razão fechada ,
ao construir uma visão coerente, totalizante do universo, a partir de dados
parciais, de uma visão parcial, ou de um princípio único, calcando-se no
saber e na instrumentalidade técnica e realizando a visão de um só aspecto
das coisas (rendimento, eficácia), a explicação em função de um fator único
(o econômico ou o político) (MORIN, 2005.p.258). 
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2.1 A NOVA RACIONALIDADE: pROpOSTA DE SUpERAÇÃO
O tom gris, resultado do caminhar circular sobre o amarelo monocromático
nos areais do deserto, equipara-se à visão do Cientista do Direito que busca
nos dogmas já saturados as respostas para o pulsar social dinamizado. O ho-
rizonte criado ao andar sob o amarelo desertificado da Ciência Jurídica - es-
tuda os fatos sem paixão, pois os considera unicamente em suas relações
com o direito - lança julgamento severo sobre as leis, mas tal julgamento
não concerne senão à técnica das instituições e das regras, usando-se de ter-
mos em que o sentido é fixado por um longo passado e goza de uma expe-
riência dos fatos humanos adquiridos e transmitidos durante séculos (RI-
PERT, 1947. P. 10.). 

O que seria útil para o Direito? A visão que se defende é a de um Direito
como adaptação social, que pela Teoria do Fato Jurídico acompanhe as ex-
pressões do mundo (o inorgânico como resposta às manifestações orgânicas
plurais) e não o contrário (o orgânico não deve limitar-se a acompanhar o
inorgânico). Para essa superação, utilizar-se-á da fenomenologia da percep-
ção para com uma leitura do que se impõe pela racionalidade vincada em
um paradigma científico cartesiano-mecanicista, pelo atual paradigma cien-
tífico da complexidade. Assim, seguindo, as reflexões dos seguintes autores:
DIDI-HUBERMAN, 2014.; MERLEAU-PONTY, 1948, 1945 e 1964.

A nova visão que se propõe da Teoria do Fato Jurídico parte da leitura
das obras de Pontes de Miranda, jurista responsável pela difusão da Teoria
do Fato Jurídico que vigora na prática jurídica atual. Dois caminhos que
devem ser superados pelo desvelar do Paradigma da Complexidade: a) A
Teoria Cartesiana do Conhecimento e sua ontologia metafísica rígida cen-
trada no sujeito; b) o “esvaziamento” dos resquícios transdiciplinares. Dessa
forma, caminhar-se-á para uma ciência que reconhece tanto nas emanações
físicas como nas emanações psíquicas as fontes precípuas para o ato do agre-
gar à ciência Jurídica.

A Teoria do Fato Jurídico do jusfilósofo, expressada por suas obras,
pode ser hermeneuticamente interpretada por um viés que comporta dois ca-
minhos possíveis à Teoria do Fato Jurídico: ao redigir seus Tratados de Direito
Privado, Pontes de Miranda demonstra uma cientificidade hermética voltada
à unidisciplinariedade; entretanto ao redigir obras tais quais O Problema Fun-
damental do Conhecimento, O Sistema da Ciência Positiva do Direito, Garra
Mão e Dedo, Margem do Direito denota visão da Teoria do Fato Jurídico com
viés transdisciplinar, que busca superar a hegemonia dogmática do Direito e
instituir bases para uma Teoria do Conhecimento capaz de superar a ontologia
metafísica, a problemática da complexidade material, temporal e espacial;
que se perfaz pelo que denominamos Paradigma da Complexidade. 

Concomitantemente à época de sua produção dogmática, acolhida como
base doutrinária cerrada da Ciência Jurídica, Pontes previra a necessidade de
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novas bases à Gnosiologia, com o fim de evitar o idealismo ou racionalismo
científico por levarem a um conhecimento vazio, partindo do pressuposto que
o Direito é um produto social de assimilação e desassimilação psíquica, que por
essa própria qualidade já não comporta a visão cartesiana do conhecimento.

Ocorre que a Teoria do Fato Jurídico Ponteana ficou adstrita ao viés
unidisciplinar de sua visão, uma vez que as obras de cunho filosófico foram
pouco exploradas junto à Ciência Jurídica. A teoria das construções filosó-
ficas Ponteana exaspera o sublime olhar das evoluções psicofísicas que sub-
jazem da organicidade humana. De forma peculiar e sensível tem-se uma
metaleitura do jurídico; leitura que denota a possibilidade de se demonstrar
a luz manifesta do céu que faz o direito estático criar atmosfera semi-oblí-
qua, possibilitando o mundo de ganhar vida pelas cores refletidas; o gris fica
no passado, o amarelo então não se faz mais presente. 

A necessidade da Nova Racionalidade situa-se em razão de não ser a
Ciência ramo de adaptabilidade temporal. Dessa forma, pelo explanado, ob-
serva-se que o homem e o Conhecimento são fatos contingentes e que se
auto-reformulam pela temporalidade e pelos avanços técnicos – que capa-
citam o conhecimento (ora sim, ora não). Essa Nova Racionalidade é neces-
sária para que a Ciência esteja a um passo a frente das manifestações sociais
adaptativas; ou seja, a Ciência não pode se mostrar insensível à catalisação
desses fatos e nem tentar (como faz o Direito, conforme demonstrado) mo-
delar-se a essas adaptações. 

Os antigos paradigmas dominantes (legalista, estadista e positivista)
da “ciência jurídica hoje veem enfrentando uma crise dos paradigmas que
lhes são vigentes (legalista, estatista e positivista) que vem a afetar em larga
escala todos os ramos do direito” (OST, 2006. P. 13), complexidade que pode
ser manifestada como uma reação para a ciência jurídica, se desvelada. O
desvelamento do Paradigma da Complexidade não é um pensar simples
(BOURDIEU; TEUBNER, 2000. P. 28-29), necessita, para tal, de um sujeito
cujo conhecimento e modelação do conceito seja esvaziado de possíveis me-
tafísicas; ser envolto assim por um conhecimento que supere o hermetismo
teórico da Ciência Jurídica (que é voltada tão somente para o que importa
ao jurídico).    

O ser, que é composto de sua existência pretérita e de suas intenciona-
lidades toca o mundo por meio da sua potência de ação junto aos pré-con-
ceitos que subsistem de sua psiché. Esse Ser-no-mundo, quando da interação
com o Outro, revela-se frente ao Outro, havendo mutuamente a extenuação
de pulsões, que são manifestadas e interpretadas reciprocamente. Desse en-
contrar, os atos são pré-compreendidos por via desses pré-juízos mundanos,
que distorcem a intenção de um frente ao Outro. Quando toco o Outro, mi-
nhas intenções são Uma, mas a compreensão do Outro depende da pré-com-
preensão que este tem sobre mim e sobre o ato. Nesse nível existencial são
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firmadas as manifestações dos sentimentos brotam o nascer destes. As inte-
rações humanas são complexas e não adquirem formas concretas. O vai e
vem e a constante deformação do mundo aproxima e distancia os sujeitos e
cuja comunicação permite que seja estabelecida a interação. Essa interação,
entretanto, é marcada pela carga histórica dos sujeitos a partir de sua exis-
tência Não há estabilidade; o mundo está em constante movimento; as pes-
soas de cultura cada vez mais plurais encontram-se, chocam-se, amam-se,
estranham-se e, a partir disso, conflitos são criados.

De outro lado, a percepção “Se sentíssemos todo o pó que nos caísse sobre
a pele, bem diferente seria o nosso comportamento sensorial e psíquico.”(MI-
RANDA, 2005. P.173-174) que o sujeito possui do mundo e dos fatos cinde o
mundo, porque não há como recolher todo o mundo e todas as emanações que
ocorrem junto ao fato. 

Em que pese a necessidade e a potência que detém o estabelecer de uma
Nova Racionalidade, Pontes alude em sua obra que “Desgraçadamente, por
fatalidade de nascimento, a Teoria do Conhecimento formou-se como críti-
ca, como explicação psicológica, e só a energia do cientista pode liberta-la
de vícios de tal tempo” (MIRANDA, 2005. P.92). O Paradigma Cartesiano
é mais difícil de ser superado em razão de ser qualquer outra espécie de com-
preensão ser taxada como mística ou irracional. Pode-se identificar inicial-
mente o medo ligado à Nova Racionalidade como o apego “demasiado” no
caráter não-metafísico de uma forma de pensar não hermética “a principio
foi o acumulo de metafísica, depois vieram os estudos científicos em frag-
mentos, que foram assoberbando uma literatura inextrincável e profundís-
sima.” (MIRANDA, 2005. P.84). O apego às respostas práticas e prontas as-
sombra o Saber humano e corrói as bases das Ciências que são responsáveis,
tal como o Direito, por ler e compreender o ser; afastando-se da Filosofia e
da possibilidade de uma racionalidade reflexiva.

Não deve subsistir resquício de medo ou preconceitos quanto à adoção
de uma Gnosiologia marcada pela transversalidade, cuja Teoria baseie-se
na atenção tanto à estrutura jurídica formal da norma e não ignore a realidade
indissociável dos fatos mundanos. A Nova Racionalidade que se propõe tem
como base uma Ciência Gnosiológica atenta a “inmensa de complejidades
– neuronales sobre todo, o más bien neuronales-sensoriales-psíquicas-so-
ciales que se multiplican con el transcurrir del tiempo. La nueva raciona-
lidad es compleja en relación con todas las complejidades, internas (del ser
humano) y externas (de la sociedad, de la naturaleza). La vieja racionalidad
es simplificadora.” (VILAR, 1997. P. 11-12)

A proposta base dessa nova ciência supera o realismo e o idealismo,
admitindo a fórmula Homem<Saber (MIRANDA, 2005. P.57), pois “Só
uma razão aberta pode e deve reconhecer o irracional (acaso, desordens,
aporias, brechas lógicas) e trabalhar com o irracional; a razão aberta não é
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a rejeição, mas o diálogo com o irracional. A razão aberta pode e deve reco-
nhecer o a-racional” (MORIN, 2005. P. 167-16). Os fatos mundanos que im-
portam para o jurídico, dessa forma, para além de serem decantados apenas
no seu fulcro jurídico, possibilitarão o Direito a racionalizar sem ignorar a
informação científica que outras ciências podem trazer para somar ao co-
nhecimento de um fato relevante ao sistema jurídico. 

A transdisciplinariedade é o que baliza a Teoria do Conhecimento ju-
rídica que busca desvelar o Paradigma da Complexidade. Essa visão me-
tateórica do Direito parece responder às necessidades e desejos dos ho-
mens quanto individuo e quanto sociedade, hibridando desta forma
diversos métodos para atender ao Direito de forma efetiva. Mister salientar
que a ciência transdiciplinar não se sobrepõe sobre a ciência das quais as
outras giram em torno; mas sim há a criação de pontes baseadas na comu-
nicação. O Direito continua marcado pelas características dogmáticas e
formais que o faz Direito; entretanto, mostrar-se-á atento que o mundo é
mais do que o mundo jurídico.  A Racionalidade Complexa unida à Ciência
procura atenuar a condição do homem e do animal a partir da invasão do
complexo no mundo: a lei científica capta mais amplamente que a visão,
mais amplamente do que os sentidos e a matéria permitem “... la relación
del Derecho con otras disciplinas ha estado caracterizada por la Pluridis-
ciplinariedad y la introducción de la Interdisciplinariedad constituye una
ruptura del paradigma tradicional e implica un cambio sustancial respec-
to a nuestra forma de concebir al Derecho en su conjunto.” (VALDIVIA,
2001-2002. P. 117)

A dança, tal qual os movimentos dinâmicos da vida, evidencia metáfora
viva das ondulações que ocorrem junto à base que dá forma à Teoria do Fato
Jurídico, que não se configura estática; e sim manifesta constante movimen-
to, justificando-se a necessidade de uma releitura da Teoria do Fato Jurídico
na busca de uma Nova Racionalidade aberta-reflexiva.

3 – CONCLUSÃO
O mundo jurídico, como núcleo formador na Ciência Jurídica Clássica, fez sur-
gir certezas e acepções que superam a estática dogmática quando postas em
frente do amarelo desértico que marca a monocromática ótica do Direito por
via da ciência hermética. Entretanto, supera-se essa visão pelo andar sob a luz
do céu (revolução científica recentemente experimentada), criadora de novos
horizontes à Ciência Jurídica; horizontes que criam incertezas indomáveis e
reflexivas, as quais evidenciam que abaixo do sol a luz reserva numerosas ex-
periências incomparáveis. A nova maneira de se ver o Direito apresenta o cessar
daquele andar em círculos sob o deserto amarelo, proporciona-se com a luz do
céu novas formas dispostas pelas cores à ótica do cientista. 
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Esse novo cenário, cujo banhar da luz não se esquiva das percepções
do cientista, demonstra  que merece ser superada toda a estaticidade e
imutabilidade do ambiente do gris amarelo, criando no cientista caráter re-
flexivo; dando vida a vontade desvelar o Paradigma da Complexidade do
mundo. A potência de vontade de desvelar esse novo mundo, já não mais
marcado pelo gris amarelo da ótica Cartesiana, externa-se pela concepção
do cientista que para tal desvelamento necessita observar o sistema como
uma união das Ciências, com o fim de elaborar o conceito que melhor atende
à resposta que busca; a ciência transdiciplinar é assim agregada ao Direito.

A Nova Racionalidade é aquela Ciência do Direito erigida sobre bases
gnosiológicas capazes de conhecer de maneira mais abrangente as experiên-
cias sociais vividas no mundo é aquela capaz de atender às manifestações
sociais contemporâneas e desvelar o Paradigma da Complexidade social. O
nível de abrangência que as manifestações humanas exasperam necessita
que esteja presente na análise da experiência a transdiciplinariedade. Cru-
zando-se as ciências, é possível que se chegue a uma noção do conceito do
conhecimento profícua.  

Os novos horizontes capacitados por essa visão transversal das Ciên-
cias aplicadas ao Direito potencializam a mudança substancial na Teoria do
Fato Jurídico ao agregar a ela todas as manifestações da sociedade para a
sedimentação das normas junto ao fato de forma sublime e a concretização
de um direito aberto ao mundo, uma vez que: o que sabemos do mundo é o
que nos dizem a consciência e a ciência, que nasce daquela, e o que sabemos
da consciência como parte dele. 

Partindo-se dessa ideia, observado o ir e porvir jurídico, o que se des-
dobra na atualidade é a existência de um Direito saturado/estático -  que se
assemelha ao andar do cientista sob um amarelo desértico -  em consequên-
cia de demasiadas tentativas de atender aos fatos fenomênicos tendo uma
base epistemológica incapaz de transformar em jurídico os fenômenos mun-
danos atuais. Esta situação é explicada em razão da epistemologia jurídica
ainda se sedimentar sobre bases cartesianas marcadas pela unidisciplinarie-
dade científica – ignorando as manifestações dos fenômenos mundanos que
não se encaixam matematicamente à norma de Direito. Partindo dessa im-
precisão, a presente análise propõe uma nova racionalidade em termos gno-
siológicos para o Direito, baseada em uma ciência que abarque a transdici-
plinariedade – que se assemelha a novos horizontes no meio do deserto; ao
olhar do cientista para a luz manifesta do céu - que tem potência catalisadora
dos anseios sociais por via de uma reestruturação da Teoria do Fato Jurídico.
A pesquisa tem como metodologia a hermenêutica-fenomenológica, capaz
de visualizar o fenômeno a partir das práticas e experiencias cotidianas, ar-
ticulando as similitudes e as diferenças dos significados, compromissos,
práticas e experiências. A reestruturação da Teoria do Fato Jurídico tem
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como valor mais alto o princípio de que devem os  seres humanos realizar a
humanidade (a nossa essência, o dever ser do nosso ser), que tem em seu
cerne todos os outros valores que podemos realizar, como o amor, a beleza
e a justiça, o que faz necessário que o Direito caminhe para as novas reali-
dades preparado para lidar da melhor forma com os contornos da expressão
do existir em sociedade (agora impulsionada pela tecnologia). A conclusão
que se chega com a presente pesquisa é que o Paradigma da Complexidade
é o que melhor responde aos novos horizontes para o Direito e para o con-
viver em sociedade. 
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Resumo: Presencia-se atualmente o desenvolvimento de novas tecnologias,
que demandarão do Direito respostas aptas e adequadas a esta nova
complexidade. As nanotecnologias estão presentes nas mais variadas
áreas do cotidiano humano, como protetores solares, eletrodomésticos e
área militar. Necessário que ante a promessa benéfica desta nova tecno-
logia, o risco seja juridicizado, demandando do Direito um aprofunda-
mento maior em outras áreas estranhas ao mundo jurídico, promovendo
uma verdadeira interdisciplinaridade. Do mesmo modo que as nanotec-
nologias, a inteligência artificial apresenta-se com potencial inovador.
Contudo, a inteligência artificial não parece conseguir dar conta de lidar
com estes inúmeros fatores envolvidos e entremeados, consolidando uma
resposta do sistema jurídico adequada às novas demandas originárias
das nanotecnologias. Adotar-se-á o método sistêmico, buscando respostas
adequadas às novas demandas, questionando-se ainda se será viável a
construção de decisões judiciais a partir da adoção dos pressupostos da
ELSI, com foco ao consumidor destas novas tecnologias.

Palavras-chave: Nanotecnologias; Decisão judicial; Inteligência artificial;
Impactos legais, sociais e éticos; Consumidor.

Abstract:The development of new technologies is presently underway,
which will demand from the Law adequate and adequate responses to
this new complexity. Nanotechnologies are present in the most varied
areas of human daily life, such as sunscreens, appliances, military and
warlike areas, among many others. Necessary that before the beneficial
promise of this new technology, the risk will be taken to the court demand-
ing of the Law a greater deepening in other areas foreign to the legal
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world, promoting a true interdisciplinarity. Like nanotechnologies, artificial
intelligence presents itself with innovative potential. However, artificial in-
telligence does not seem to be able to deal with these numerous factors
involved and intermingled, consolidating a response of the legal system
appropriate to the new demands originating from nanotechnologies. The
systemic method will be adopted, seeking adequate responses to the new
demands, questioning whether it will be viable to build judicial decisions
based on the adoption of the ELSI assumptions, with a focus on the con-
sumer of these new technologies.

Keywords:Nanotechnologies; Judicial decision; Artificial intelligence;
Legal, social and ethical impacts; Consumer.

1 INTRODUÇÃO
A explosão das ideias e a astúcia da criatividade humana já transformaram
por completo o futuro da sociedade. O potencial destrutivo da tecnologia
pós-industrial, seu imediato e massificado consumo e a magnitude dos danos
e riscos demonstram uma necessidade de consideração prioritária dos riscos
pelo Direito, sendo estes objetos da decisão jurídica autônoma. 

Um dos resultados mais salientes advindos das novas tecnologias na
atualidade éo desenvolvimento das nanotecnologias que estão rapidamente
penetrando no mercado consumidor. É neste contexto de incremento tecno-
lógico vê-se igualmente atrelada à Precaução, que se dimensiona como Di-
reito Fundamental, construído sobre o respeito aos limites e contornos am-
bientais, além do respeito à fragilidade da vida humana, da atual e das
futuras gerações, bem como mecanismo de tutela dos riscos da complexa
Sociedade Pós-Industrial (ENGELMANN; FLORES; WEYERMÜLLER,
2010, p. 121). Tal aspecto pode ser interligado à necessária tomada de deci-
são judicial mais adequada e responsável neste contexto de novas tecnolo-
gias e inteligência artificial.

Assim, é essencial tratar de temas como a gestão de riscos, com a ex-
pectativa de estabelecer a importância de considerá-la nas análises socioju-
rídicas das nanotecnologias, evitando o retrocesso ambiental. Desta forma,
objetiva-se trabalhar sob a perspectiva da ELSI, considerando que os impac-
tos éticos, legais e sociais devem ser observados nas pesquisas científicas.
Tais aspectos ou impactos éticos, legais e sociais, (ELSI) devem ser levados
em consideração durante a realização de pesquisas científicas, e atrelar-se
mais ainda na tomada de decisão judicial.  Como se observa na comunidade
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europeia, ela procura, não bloquear o desenvolvimento, mas pensá-lo de forma
mais segura, evitando maiores riscos, especialmente no tocante às pesquisas
genômicas e com nanotecnologias. Na última década foram investidos cerca
de 20 milhões de Euros em programas desta categoria. A criação da ELSI
gerou inúmeras críticas por ser focado especialmente nos aspectos dos efeitos
e resultados (ELSA, 2017).

Os debates recentes demonstram que a evolução da ciência e da tecno-
logia não ocorrem independentemente da sociedade. Vários atores com di-
ferentes pontos de vista estão a moldar o processo e parece muito provável
que algumas aplicações da nanotecnologia irão levantar preocupações éti-
cas, legais e sociais significativas que a inteligência artificial talvez não con-
siga alcançar no momento da criação da decisão judicial.Aqui resta claro
um dos outros objetivos da pesquisa, demonstrar o papel de um ator social
que vem sendo esquecido na discussão acerca das nanotecnologias: o con-
sumidor final,que muitas vezes nem sabe o que está consumindo.

O grupo de Pesquisa JUSNANO vem fomentando a produção de co-
nhecimento na área das nanotecnologias, levando o conhecimento do tema
a diferentes grupos sociais, principalmente alertando aos consumidores
sobre seu direito à informação dos riscos que os produtos com nanotecno-
logia poderão gerar. 

A pesquisa utiliza o método sistêmico, pelo qual se busca a análise da
problemática proposta de forma enredada e comunicativa, permitindo a ob-
servação da inter-relação dos fenômenos sociais através de uma observação
de segunda ordem. É possível perceber a forma de descrição de diversos sis-
temas sociais e os diversos acoplamentos e ressonâncias estabelecidos entre
si, verificando as dinâmicas não lineares da sociedade complexa. Para sus-
tentar metodologicamente esta investigação se utilizará a análise funcional,
proposta por Luhmann, considerando que ela relaciona a intenção de com-
preender o existente como contingencial e o que for diferente como compa-
rável. Em outros termos, problema e solução não são uma relação que seja
um fim em si mesma, mas, antes, serve como fio condutor de perguntas por
possibilidades e equivalências funcionais (LUHMANN, 1990).

O atual trabalho do grupo de pesquisa JUSNANO acerca da divulgação
do conhecimento sobre as nanotecnologias e dos impactos éticos, legais e so-
ciais desta nova tecnologia, assim como a relevância da necessária pesquisa
e da participação do Direito, demonstra a necessidade de um pensar e agir
transdisciplinar, inserindo no debate os mais diversos atores sociais, espe-
cialmente os consumidores finais.  Em relação aos mecanismos de proteção
ao meio ambiente e ao direito das futuras gerações, as novas tecnologias
exigem que o Direito se molde à realidade, sendo capaz de fornecer respos-
tas na medida em que surjam demandas jurídicas. Vale dizer, o Direito pre-
cisará construir mecanismos para juridicizar os danos futuros e abordá-los
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em suas decisões, e a inteligência artificial não parece conseguir dar conta
de lidar com estes inúmeros fatores envolvidos e entremeados, consolidando
uma resposta do sistema jurídico adequada às novas demandas originárias
das nanotecnologias. 

2 O DESpERTAR DO MUNDO NANOTECNOLÓGICO:
pOSSIBILIDADE DE NOVAS DECISõES JUDICIAIS NESTE
CONTExTO?
As tecnologias em ultra-pequena escala com toda uma imensa gama de be-
nefícios já estão no mercado, sendo amplamente consumidas. Os mais di-
ferentes setores econômicos utilizam nanotecnologias (variadas produções
tecnológicas na escala nanométrica, representando uma alternativa de ma-
nipular átomos e moléculas na bilionésima parte do metro). Como exemplo
podem ser citados protetores solares, calçados, telefones celulares, tecidos,
cosméticos (ENGELMANN; HOHENDORFF; FRÖHLICH, 2015), auto-
móveis, combustíveis(OSHIRO et al, 2017), medicamentos, produtos para
agricultura, medicamentos veterinários, produtos para tratamento de água,
materiais para a construção civil, plásticos e polímeros, produtos para uso
nas indústrias aeroespacial, naval e automotora, siderurgia, setor alimentício
(ENGELMANN et al, 2014) entre outros.  Assim, deixam de ser apenas pro-
messas futurísticas e incorporam-se na rotina diária da sociedade deste iní-
cio do século XXI, exigindo, portanto, a atenção por parte do Direito.

Outro viés significativo é a interdisciplinaridade (INTERDISCIPLINA-
RITY, 2017), sendo que para a investigação sobre a nanotecnologias, decisão
judicial e inteligência artificial, observadas tantas particularidades, necessário
que se perpasse outras áreas da ciência, apropriando-se dos conhecimentos
daquelas searas e das ciências duras, a fim de adequação e auxílio ao Direito
para buscar respostas aptas às complexas demandas enfrentadas neste con-
texto. Somente acolhendo todo conhecimento possível de outras áreas, estra-
nhas ao Direito, será possível entabular um início de resposta eficaz e apta
para solucionar as demandas que irritam o Direito, construindo mecanismos
mais adequados à decisões judiciais e à inteligência artificial.

A título ilustrativo, observa-se a apresentação das nanos pelo National
Research Programme NPR 64, da Suíça (SWISS NATIONAL SCIENCE
FOUDATION, 2017, p. 06):
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FIGURA 1 – O qUE É NANO?

Fonte: Swiss National Science Foudation, 2017.

Ressalta-senovamente a característica de transdisciplinaridade desta
nova tecnologia, o que desde logo denota a complexidade de entendimento,
conforme Lima (2014, p.20) discorre:

Nano é o nome que vem do grego e, significa anão, um termo fundido com a
palavra tecnologia que surgiu em 1974, o famoso termo nanotecnologia. É
uma ciência transdisciplinar, e de difícil explicação pelo fato desta fazer parte
das ciências da complexidade, ou seja, é uma ciência não pura como a física,
a química e a matemática, mas, sim, uma ciência heterogênea, e em seu bojo
há a combinação de muitas disciplinas. Portanto, poderá haver em único pro-
duto feito com esta ciência, traços de engenharia usando química, física, bio-
logia, matemática, computação e outras novas ciências. (grifo do autor).

Somente para demonstrar a gama de produtos existentes em nível glo-
bal, é possível apresentar os números gerais registrados pela Nanotechnology
Products Database(NPD) - Base de Dados de Produtos de Nanotecnologia
(tradução nossa) -, criada em janeiro de 2016. Com a finalidade de se tornar
uma fonte de informação confiável, acreditada e atualizada para a análise e
caracterização de produtos nanotecnológicos (ou seja, nanoprodutos) intro-
duzidos nos mercados globais, cataloga-se e registra-se toda capacidade de
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produção de nanotecnologia desenvolvida no mundo. Com base então na
NPD, pode-se afirmar que atualmente existem 7286 produtos com nanotec-
nologias, produzidos por 1438 companhias, oriundos de 52 países. Desta
forma, a nanotecnologia já está inserida diariamente na vida em sociedade.

Uma vez que a promessa de um novo mundo tecnológico já se faz pre-
sente, interligando novas tecnologias (como a nanotecnologia) e fazendo
uso desta na inteligência artificial, urge que se aprofunde o estudo em outros
impactos tão importantes, como os legais, éticos e sociais, que fazem parte
da adoção da União Europeia em projeto internacional.

O desenvolvimento destas tecnologias gera impactos éticos, legais e
sociais importantes, relacionados também ao princípio da precaução e in-
formação, bem como reflexos nas relações de trabalho e no meio ambiente.
Não há como se imaginar avanços científicos e tecnológicos, além de eco-
nômicos, alicerçados sobre retrocesso social em termos de saúde e de pro-
teção. Uma vez que o mundo científico está atento à nanotecnologia, tal
preocupação reflete na seara jurídica. E de maneira, num contexto de novas
tecnologias, que inevitavelmente desaguarão na inteligência artificial (com
adoção das nanos para desenvolver tal meio), o Direito poderá efetuar a ges-
tão destas futuras novas demandas, e como será possível tomar decisões ju-
diciais devidamente aptas e responsáveis nesta complexidade?

Importante analisar o que seria o ELSA, de que forma esta abordagem
mais responsável poderá auxiliar em promover respostas adequadas nesta
nova complexidade de urgência de decisões judiciais aptas ao novo contexto
das nanos e inteligência artificial. E qual o papel da informação e do consu-
midor no aspecto do desenvolvimento?

3 A ABORDAGEM ATRAVÉS DOS IMpACTOS ÉTICOS,
LEGAIS E SOCIAIS (ELSI): hAVERá UMA INTERAÇÃO
hARMôNICA ENTRE DECISAO JUCIDIAL, pApEL DO
NANOCONSUMIDOR E INTELIGêNCIA ARTIFICIAL?
Diante deste panorama de evoluções tecnológicas, é essencial tratar de temas
como da gestão de riscos, seguidos pela noção de precaução e de ética, e prin-
cipalmente pela compreensão do princípio responsabilidade, com a expecta-
tiva de estabelecer a importância de considerá-los nas análises sócio-jurídicas
das nanotecnologias. Alicerçados nestes conceitos, aplica-se as ideias de pla-
nejamento propostos pela Investigação e Inovação Responsáveis (RRI) e pelo
impactos  Éticos, Legais e Sociais (ELSI) (ENGELMANN, 2016).

O desafio é “conectar” a inovação científica e tecnológica com um fun-
damento ética (FORSBERG, 2017). No sentido de se avaliar as questões éti-
cas, em conjunto com os impactos legais e sociais, existem estudos focados
nesse viés: “estudos dos aspectos éticos, legais e sociais da evolução científica
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e tecnológica” ((FORSBERG, 2017). As investigações relacionadas às ques-
tões de ELSI (sigla em inglês para Ethical, Legal and Social Impacts) tem o
objetivo de fornecer uma base de conhecimentos para o desenvolvimento da
ciência e tecnologias emergentes, destacando uma forma responsável e com
uma consciência da ética, além dos aspectos e impactos de tais desenvolvi-
mentos legais e sociais”. 

Além da conjugação dos aspectos ELSI, surgem movimentos com a
preocupação em promover a chamada pesquisa e inovação responsáveis
(sigla em inglês RRI – Responsible Research and Innovation) (GARWOOD,
2015, p. 28-31), especialmente na Política Europeia de Investigação e Ino-
vação, em particular com o financiamento do novo programa da Comissão
Europeia (CE) de investigação chamado de Horizonte 2020. (EUROPEAN
COMISSION, 2017):

A “Ciência” com e para a Sociedade, com um programa (SWAFS) produziu
uma das definições de RRI mais influentes na Europa. Assim, RRI é uma
abordagem inclusiva para a investigação e inovação, para garantir que os
atores sociais trabalharem em conjunto durante todo o processo de investi-
gação e inovação. Destina-se a alinhar melhor o processo e resultados de
pesquisas e inovações com os valores, necessidades e expectativas da socie-
dade europeia. Em termos gerais, RRI implica antecipar e avaliar potenciais
implicações e as expectativas da sociedade no que diz respeito à investiga-
ção e inovação

Muito significativos são os estudos sobre a RRI desenvolvidos por Armin
Grunwald, enfocando a governança reflexiva, como uma alternativa para o
panorama de incerteza, que está sendo gerado pelas nanotecnologias.(GRUN-
WALD, 2014, p. 16).No fundo, a conjugação de esforço ELSI e RRI, buscam
antecipar uma espécie de responsabilidade, que se poderá denominar de “levar
a responsabilidade a sério” (SUPIOT; DELMAS-MARTY, 2015): projetar,
inovar, avaliar e assumir os riscos decorrentes. 

A literatura sobre ELSI em nanotecnologias sugere que, para além dos
impactos no ambiente, os produtos com nano também desencadeariam im-
pactos sociais e econômicos importantes.Um framework para nanotecnologia
sustentávelbaseado em critérios TBL através dociclo de vida pode ser utiliza-
do para monitorizar o ambiente, os impactos económicos e sociais de nano-
produtos. A resposta adaptativa a novas informações: dada a natureza dinâ-
mica da nanotecnologia, os quadros de avaliação e de gestão de riscos devem
também ser flexíveis para se adaptarem às novas informações complementa-
res que irão surgir. Isto é particularmente relevante considerando a questão
da governança de riscos e sustentabilidadeem escalas de tempo mais longas.
Uma resposta adaptativa ao manejo ambiental ébaseada no monitoramento
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de uma gama de alternativas de manejoe os seus resultados de implementação
melhoram o conhecimento sobre o sistema a ser gerido ao longo do tempo
(SUBRAMANIAN, V. et al, 2016). 

Desta forma, adotando as bases do ELSI, levando em consideração os
impactos sociais, legais e éticos das nanos na vida humana, como ocorreria
esta interação entre desenvolvimento, decisão e inteligência artificial? Seria
viável uma construção adequada a estas novas demandas?

Quando se analisa o que seria inteligência artificial, e a fim de interligar
ao cenário de novas tecnologias e decisão, tem-se que:

Inteligência Artificial (AI) é uma ciência e um conjunto de tecnologias compu-
tacionais quesão inspirados pelas - mas normalmente funcionam de forma bas-
tante diferente - formas como as pessoas usamseus sistemas e corpos nervosos
para sentir, aprender, raciocinar e agir. Enquanto a taxa de progresso na AI tem
sido irregular e imprevisível, tem havido significantesavanços desde a criação
do campo há sessenta anos. Uma vez que uma área principalmente acadêmica
deestudo, AI do século XXI permite uma constelação de tecnologias mains-
tream que estão tendo um impacto substancial na vida cotidiana. Visão compu-
tacional e planejamento AI, por exemplo, conduzem os videojogos que são
agora um setor de entretenimento maior do que Hollywood. Aprendizagem
profunda, uma forma de aprendizagem de máquinas baseada em representa-
ções em camadasdas variáveis referidas como redes neurais, tornou-se a prática
da falanos nossos telefones e nas nossas cozinhas, e seus algoritmos podem ser
amplamente aplicados em uma variedade de aplicativos que dependem do
reconhecimento de padrões. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LIFE IN
2030, 2017, p.04)

Em recente estudo sobre inteligência artificial de Stanford, demonstra
que ao contrário das previsões mais fantásticas para IA na imprensa popular,
o estudodaquele painel não considerou motivo para preocupação que a in-
teligência artificial seja uma ameaça iminente para a humanidade.Não foram
desenvolvidas máquinas com objetivos e intenções de longo prazo autos-
sustentáveis,nem são susceptíveis de serem desenvolvidos no futuro próxi-
mo. Em vez disso, cada vez mais útilaplicações da IA, com impactos posi-
tivos potencialmente profundos na nossa sociedade eafirmam ser provável
que esta economia surja entre agora e 2030 (ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND LIFE IN 2030, 2017). Entretanto, mesmo que não seja por ora obser-
vado qualquer potencial danoso desta tecnologia, necessário que a precau-
ção exigida nas novas tecnologias seja respeitada, de modo que a adoção
das bases da ELSI possam ocorrer, a fim de promover um desenvolvimento
mais responsável, como vem sendo elaborado na União Europeia com as
nanotecnologias (ELSA, 2017).
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De todo modo, a inteligência artificial apresenta-se ainda mais inova-
dora que as nanotecnologias, demandando do Estado e do Direito um mo-
vimento de fomento de debates sobre seu desenvolvimento responsável,
preocupações éticas sobre privacidade e benefícios, aplicando desde o início
a cautela exigida neste cenário. Por fim, não se está diante de uma demanda
fechada e com respostas já conhecidas, dada a complexidade e novos direi-
tos oriundos desta temática. Necessário maior envolvimento e debate res-
ponsável, interligando aos futuros impactos éticos, legais e sociais que o
ELSI observa nas nanotecnologias:

A medida do sucesso para aplicações de IA é o valor que criam para vidas
humanas.Nessa luz, eles devem ser projetados para permitir que as pessoas
entendam sistemas de IAcom sucesso, participem de seu uso e criem sua
confiança. As políticas públicas devem ajudarfacilitando a adaptação da so-
ciedade às aplicações de IA, ampliando seus benefícios e mitigando seuser-
ros e falhas inevitáveis. O debate sobre como a IA é implantada, incluindo
preocupaçõessobre o modo como a privacidade é protegida e como os bene-
fícios da IA são razoavelmente compartilhados, deveser encorajado.Dada a
velocidade com a qual as tecnologias IA estão sendo realizada, e concomi-
tantepreocupações sobre suas implicações, o Painel de Estudos recomenda
que todas as camadas do governo adquiram conhecimentos técnicos em IA.
Além disso, pesquisas sobre a equidade,segurança, a privacidade e as impli-
cações societárias dos sistemas de IA devem ser encorajadaseliminando obs-
táculos e aumentando os gastos públicos e privados para apoiá-lo. (ARTIFI-
CIAL INTELLIGENCE AND LIFE IN 2030, 2017, p.10).

O Direito também foi atingido por esta nova realidade repleta de in-
certezas, colocando em xeque os tradicionais postulados jurídicos, espe-
cialmente a previsibilidade e a certeza.  Essa realidade de crise dificilmen-
te pode ser enfrentada adequadamente com os instrumentos tradicionais
do Estado, cujo Direito tem papel preponderante no sentido de reduzir a
complexidade frente a um número indeterminado de expectativas, riscos
e possibilidades. A complexidade e a interligação de fatores indicam que
apenas o Direito, isoladamente, como sistema social, não dispõe dos ele-
mentos necessários e adequados para modificar a realidade de crise. O re-
conhecimento da complexa e paradoxal relação entre desenvolvimento da
sociedade e natureza é um passo fundamental a ser dado (WEYERMÜL-
LER; ROCHA, 2015).

Assim, depois de analisados estes novos aspectos das nanos e da inteligên-
cia artificial é que se recorre à atenção necessária ao consumidor. Qual seu
papel? Todos acabam sendo consumidores de “nano produtos”. No entanto, uma
pequena parcela destes “todos” sabe alguma coisa sobre as nanotecnologias.
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Portanto, aí se desenha um importante espaço para o alinhamento dos contornos
do chamado “direito à informação” e o consumidor. 

O direito à informação trata de um direito coletivo da informação ou
do direito da coletividade à informação; o direito de informar, como aspecto
da liberdade de manifestação do pensamento, revela-se um direito indivi-
dual, mas já contaminado de sentido coletivo, em virtude das transformações
de meios de comunicação, de sorte que a caracterização mais moderna do
direito de comunicação, que especialmente se concretiza pelos meios de co-
municação social ou de massa. Ao lado do direito individual corrobore-se o
direito coletivo (SILVA, 2005, p. 259).Encontra-se disposto no artigo 5º, in-
cisos IV, XVI e XXXIII cumulado com os artigos 220 a 224, sendo que “de-
claram que é assegurado a todos o acesso à informação. É o interesse geral
contraposto ao interesse individual da manifestação de opinião, ideias e pen-
samento, veiculador pelos meios de comunicação social. Daí por que a li-
berdade de informação deixará de ser mera função individual para tornar-
se  função social”.(SILVA, 2005, p. 260).

A concretização do direito à informação auxilia na construção de um
ambiente de participação democrática dos cidadãos. A concretização dessa
figura constitucional (possuidora de alta carga democrática) parece ser o
modelo capaz de garantir um poder cidadão, objeto das alienações e des-
cumprimento, por parte do Poder Público. (BONAVIDES, 2001, p.25).

O “direito de saber” como a estrutura central do “direito à informação”,
que é destinado à sociedade, e do “dever de informação”, dirigido ao pesqui-
sador e empresário, deverá ser perspectivado desde o trabalho com a matéria-
prima, ou seja, a produção material em estado bruto, onde se terá a exposição
direta do trabalhador, além das emissões industriais. Este conjunto já atinge
a população humana e o meio ambiente. Os produtos manufaturados vão ao
mercado consumidor, onde eles são adquiridos, com a exposição dos consu-
midores, isto é, toda a sociedade. Assim, “a informação, ao passar conheci-
mentos, vai ensejar da parte do informado a criação de novos saberes, através
do estudo, da comparação ou da reflexão.”(MACHADO, 2007, p.27).

Portanto, a maneira mais ética e responsável no desenvolvimento de
novas tecnologias, como as nanos e a própria inteligência artificial, somente
é possibilitada com a verdadeira informação que atinge o consumidor, de-
vendo este último realizar a escolha adequada, com base nas informações
do produto que detém.

E assim sendo, os impactos ou aspectos sociais, legais e ambientais do
uso das nanotecnologias, que perpassam igualmente a inteligência artifi-
cial,elaboram uma interface pelo direito à informação do consumidor e pelo
dever de informar do produtor. O avanço das novas tecnologias, como as
nanos e a inteligência artificial, num conjunto crescente de aplicações, co-
meça a integrar o cotidiano da sociedade brasileira e mundial. Por outro
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lado, as pesquisas e os produtos que advirão desta intervenção humana nas
forças naturais exigirão a divulgação das informações ao mercado produtor
e consumidor, pois há, inclusive, previsão constitucional deste direito fun-
damental, qual seja, o “direito à informação”, como um direito subjetivo
que nasce com o dever subjetivo do empresário: o “dever de informar”. 

Desta forma, vários atores com diferentes pontos de vista estão a mol-
dar o processo e parece muito provável que algumas aplicações da nanotec-
nologia irão levantar preocupações éticas, legais e sociais significativas que
a inteligência artificial talvez não consiga alcançar no momento da criação
da decisão judicial.

4 CONCLUSÃO
Observa-se no cenário atual o desenvolvimento de novas tecnologias, onde
as nanotecnologias encontram-se presentes no cotidiano humano. Interli-
gando-se às nanos, possível perceber que a inteligência artificial apresen-
ta-se igualmente em amplo desenvolvimento, inclusive utilizando-se desta
tecnologia para alcançar seu melhor desempenho.

Assim como o desenvolvimento das nanotecnologias devem ser enca-
radas com respeito à atual e futuras gerações, dado o grau de risco que
podem apresentar, a inteligência artificial também deverá respeitar os pres-
supostos do ELSI, adotando uma postura responsável, atentando assim para
os impactos legais, sociais e éticos sobre a sociedade e vida humana.

Em relação aos mecanismos de proteção ao meio ambiente e ao direito
das futuras gerações, as novas tecnologias exigem que o Direito se molde à
realidade, sendo capaz de fornecer respostas na medida em que surjam de-
mandas jurídicas. 

Vale dizer, o Direito precisará construir mecanismos para juridicizar
os danos futuros e abordá-los em suas decisões, e a inteligência artificial
não parece conseguir dar conta de lidar com estes inúmeros fatores envol-
vidos e entremeados, consolidando uma resposta do sistema jurídico ade-
quada às novas demandas originárias das nanotecnologias.
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JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA: UMA ANÁLISE 
DO CONTEXTO POLÍTICO-ELEITORAL SOB A
PERSPECTIVA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

Alexsandra Ramos Fantinel*

Resumo: O artigo busca traçar uma análise acerca da atuação do poder
judiciário e sua inserção na seara política através de suas decisões. O
tema é relevante vez que nos últimos anos o judiciário tem se pronunciado
sobre temas de cunho politico, trazendo a tona o fenômeno da “judicia-
lização da política”; considerando a atuação do judiciário nas esferas
legislativa e executiva. A pesquisa tem como foco o estudo das decisões
emanadas pelos Tribunais Superiores (TSE e STF), considerando a decisão
que culminou na aprovação da Resolução n. 22.610/2007, que instituiu
a fidelidade partidária no Brasil. A metodologia utilizada para a pesquisa
são fontes documentais (leis, bibliografia, jurisprudência, acórdãos) de
caráter qualitativo, a fim de buscar  uma justificativa para o discurso e
voto de cada ministro na decisão. A inserção de assuntos políticos no de-
bate da Corte Suprema brasileira tem delineado novos paradigmas, atra-
vés dos quais têm se posicionado seus respectivos membros, no sentido
de assumirem funções atípicas. Assim, este “protagonismo” do judiciário
tem gerado impactos na esfera legislativa, principalmente no processo
partidário-eleitoral, assumindo posição de legislador positivo.

Palavras-chave: Fidelidade partidária; judicialização da política; Supre-
mo Tribunal Federal

Abstract: The article seeks to draw an analysis about the performance of
the judiciary and its insertion in the political arena through its decisions.
The issue is relevant since in recent years the judiciary has been pro-
nounced on political issues, bringing to the fore the phenomenon of “judi-
cialization of politics”; considering the work of the judiciary in the legisla-
tive and executive spheres. The research focuses on the study of decisions
issued by the Superior Courts (TSE and STF), considering the decision that
culminated in the adoption of Resolution n. 22.610 / 2007, which insti-
tuted party loyalty in Brazil. The methodology used for the research are
documentary sources (laws, bibliography, jurisprudence, judgments) of
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qualitative character, in order to seek a justification for the speech and
vote of each minister in the decision. The insertion of political issues in the
debate of the Brazilian Supreme Court has outlined new paradigms,
through which its respective members have positioned themselves, in order
to assume atypical functions. Thus, this “protagonism” of the judiciary has
generated impacts in the legislative sphere, mainly in the partisan-electoral
process, assuming position of positive legislator.

Keywords: Party loyalty; judicialization of politics; Federal Court of Justice.

1. INTRODUÇÃO: 
O trabalho é pautado em aspectos referentes ao poder judiciário brasileiro
a forma como este engaja-se com questões essencialmente políticas. O tema
vem sendo tratado cada vez com mais propriedade pela doutrina, no sentido
de que vem recebendo mais atenção e foco nos últimos anos. Pode-se afir-
mar que desde a metade do século passado este tema tem sido difundido am-
plamente pela literatura norte-americana, baseado em decisões emanadas
pela Corte Suprema dos Estados Unidos. 

Neste cenário em que predominam o conteúdo das decisões e o papel
desempenhado pelas cortes judiciais no Brasil, é que observou-se o prota-
gonismo dos Tribunais. Isso tendo em vista que os mesmos ao serem de-
mandados sobre temas relacionados a outras esferas de poder, posicionam-
se a ponto de legislarem contra ou a favor de determinado segmento. Ou
seja, analisa-se, precisamente, o caso da polêmica decisão sobre “fidelidade
partidária”, esta que à época, no ano de 2007, foi analisada primeiramente
pelo Tribunal Superior Eleitoral e, posteriormente, pelo Supremo Tribunal
Federal, tendo grande repercussão no que tange a dinâmica da troca de par-
tidos e suas implicações. Vale ressaltar que o sistema partidário sempre foi
foco de inúmeras discussões desde o advento da Constituição promulgada
em 1988, acerca do papel dos partidos políticos e sua relação com os parla-
mentares. 

O foco principal do presente estudo é a análise dos fatores determinan-
tes que culminaram na decisão a qual estabeleceu um marco regulatório na
troca de partidos no contexto politico-brasileiro. Ao longo da pesquisa são
analisados os discursos dos ministros dos respectivos Tribunais no intuito
de verificar a linha adotada em suas decisões que culminaram no banimento
da infidelidade dos parlamentares a seus respectivos partidos. Através de
uma análise de conteúdo é possível delimitar alguns parâmetros adotados
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nas decisões, através dos discursos persentes tanto na Consulta 13981 ana-
lisada pelos ministros do TSE, bem como nas ações diretas de inconstitu-
cionalidade julgadas pelo STF, ratificando a Resolução 22.610/2007 do TSE
a qual institui a fidelidade partidária no Brasil.  

Através da aprovação da Resolução foi possível delimitar novos parâ-
metros acerca da importância do mandato eletivo tanto para os partidos
quanto para os parlamentares. Se por um lado a normativa atendeu aos an-
seios do eleitor que atribui um voto partidário e pessoal, bem como contri-
buiu para a legitimidade do partido politico; por outro, poderia significar a
privação da liberdade de expressão dos políticos que não podem, sem justa
causa, desfiliarem-se dos partidos pelos quais foram eleitos. Sob este enfo-
que, os debates abordados na Corte Suprema brasileira tem delineado novos
paradigmas, através dos quais têm se posicionado seus respectivos membros
no sentido de assumirem funções atípicas como a de legislar. 

Sendo assim, tal discussão é inédita no âmbito do judiciário, uma vez
que os assuntos já abordados pelo tribunal eleitoral foram retomados por
cada ministros, assumindo grandes proporções na esfera judicial. Tal situa-
ção tem ensejado a detenção de um novo papel do judiciário, o de legislador
positivo, ao ratificar uma resolução pioneira com força normativa. Espera-
se que, através do presente estudo, seja possível colaborar para o aprimora-
mento da relação jurídico-política tendo em vista a expansão da atuação do
poder judiciário, inclusive na esfera politico-partidária. Essa aparente con-
centração de poderes nas mãos do TSE e do STF, vem trazendo mudanças
no equilíbrio da separação dos poderes, agregando, ao longo dos anos, um
papel político.

2. JUDICIALIZAÇÃO DA pOLÍTICA 

2.1. MARCO hISTÓRICO E CONCEITOS
Os estudos sobre o judiciário ao longo dos anos, têm despertado a atenção
de estudiosos, principalmente no que tange a sua atuação, tanto na esfera
judicial quanto na legislativa. As pesquisas tomaram proporção inicialmente
através de estudos de especialistas desde o século passado2. Dessa forma,
considerando a atual conjuntura brasileira, principalmente quanto a sua par-
ticipação na esfera legislativa e executiva, busca-se uma explicação acerca
do comportamento do dito órgão em questões políticas. 

Analisando os fatos históricos que delinearam o “desenvolvimento”
do judiciário, verifica-se que, inicialmente seu papel era apenas declaratório,
sendo considerado um mero intérprete final da constituição. (BARBOSA,
1892, p. 95). Este status atribuído ao poder judiciário pode ser considerado
uma criação legislativa, fato que vem sendo alvo de críticas constantes,
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tendo em vista seu papel de aplicador das normas3. Isso demonstra a ampli-
tude de atribuições que o órgão vem desempenhando ao longo dos quase úl-
timos trinta anos, já que tem assumido um viés político e social. No caso do
Supremo Tribunal Federal este, dentre suas principais funções cita-se a de
guardião da Constituição, somando-se a isso o caso do controle abstrato das
leis. Neste momento cabe analisar a influência da Suprema Corte Americana
sobre o papel vem desempenhando o judiciário brasileiro na atualidade. Es-
tudiosos no assunto, os norte- americanos SEGAL & SPAETH (2002) ana-
lisaram a natureza das decisões dos membros da corte Suprema Americana
através de um estudo analítico do comportamento dos ministros da Suprema
Corte, levantando discussões importantes sobre três linhas adotadas: escolha
racional, institucionalista e comportamentalista, esta também denominada
como atitudinal. 

A judicialização da política é considerada como novo processo insti-
tucional abarcado pelo judiciário, sendo mais recorrente em democracias
avançadas e que vem, gradualmente, aparecendo no Brasil. Tate e Vallinder
(1995) para explicar a aparição de tal fenômeno, relacionaram-no a aconte-
cimentos históricos, o que desencadeou o desenvolvimento da revisão ju-
dicial em países democráticos, capazes de produzir a sua própria jurispru-
dência e possibilitando um efetivo controle jurisdicional, através da
expansão do poder das cortes. A experiência brasileira demonstra que a tese
da democracia é em um todo verdadeira, na medida em que, somente após
a promulgação da Constituição de 1988, tornou-se viável o enquadramento
de um judiciário mais sólido, independente e com poderes próprios. 

Dessa forma, o termo foi capaz de atribuir ao judiciário decisões que,
nos termos da doutrina clássica da separação de poderes, incumbiriam ao exe-
cutivo ou ao legislativo, que possuem um caráter político4. Acredita-se que
este fenômeno tem sido observado nas sociedades contemporâneas e apresen-
ta dois componentes; um deles é o ativismo judicial, que significa o tribunal
tomar para si  questões que até então pertenciam somente ao legislativo e exe-
cutivo; o outro é o interesse dos políticos e  autoridades administrativas em
adotar procedimentos e parâmetros semelhantes aos judiciais5.  Observa-se,
ainda, que esta “judicialização” provocou inúmeras mudanças, dentre as
quais, a possibilidade de o judiciário (STF) deter o controle abstrato da cons-
titucionalidade das leis, o que ensejou inúmeros questionamentos em outras
esferas, já que a este caberia julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade
(Adins). Estas ações são consideradas um instrumento que possibilita a ma-
terialização de direitos sociais, através dos legitimados a sua propositura, tra-
tando de assuntos  assim como as matérias discutidas que podem servir de
base para legitimar tanto interesses restritos aos mais universais. 

No contexto brasileiro, cabe frisar um dos episódios da história do ju-
diciário brasileiro que demonstra sua atuação em questões políticas, na qual
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se discutiu o futuro da oligarquia, como é o caso dos pedidos de habeas cor-
pus submetidos a apreciação deste órgão e, posteriormente, a Câmara. Em
1892, diante de contexto político brasileiro, foi impetrado o Habeas Corpus
300 por Rui Barbosa, tendo em vista o estado de sítio decretado no período,
em desacordo com os interesses de cidadãos presos, sob o argumento de que
seriam responsáveis por crimes de sedição e conspiração6. Tal decisão foi
considerada como um dos marcos do judiciário, já que o Tribunal pronun-
ciara-se sobre temas políticos, em detrimento do governo. 

Acredita-se que, no período colonial, antes mesmo da independência
do Brasil, já existiam organismos com características inerentes ao judiciário.
Entretanto, tais institutos, denominados ordenações filipinas, não conti-
nham vieses judiciais, já que sua função, vinculada ao domínio português,
estava inserida na esfera administrativa e policial. Somente em 1824, o ju-
diciário consolidou-se como um dos quatro poderes7 através da Carta Cons-
titucional, possuindo uma independência bastante relativa8. As modifica-
ções efetivas no judiciário ocorreram durante o período republicano, a partir
de 1891, principalmente no aporte de inovações, as quais são importantes
para ilustrar a  dicotomia existente entre o período precedente e o atual. Um
dos objetivos primordiais da Constituição de 1891 seria de tornar o judiciá-
rio um órgão mais independente, transformando e ampliando os poderes e
competências do STF, dentre elas, a de declarar a inconstitucionalidade das
leis. Tal dispositivo do Decreto n. 848 de 1890 assegurava ao juiz o poder
de interpretar a lei e verificar sua constitucionalidade. 

Com o advento da Constituição de 1934, houve a tentativa de inviabi-
lizar a participação do judiciário perante temas extremamente políticos, ve-
dando-se a sua intervenção por meio de dispositivos legais9. A Constituição
1937 classificava a subordinação entre o poder legislativo e judiciário, muito
devido às atribuições dos respectivos poderes, além de decretar a extinção
das justiças federal e eleitoral. Segundo Damasceno (2011, p. 98), o objetivo
primordial dessas duas constituições foi o de reduzir a atuação do juiz par-
tidário em suas ações, pois as decisões continham razões subjetivas e inde-
terminadas. Em 1946, a posição do judiciário foi de independência e auto-
nomia, mesmo sendo esta limitada pelos militares, o que mantinha o órgão
menos atuante. Já o período compreendido entre 1964 a 1985 significou um
capítulo a parte no cenário da justiça brasileira, uma vez que houve a ins-
tauração da dualidade integral da justiça, assim como a irrecorribilidade das
decisões  nas justiças eleitoral e do trabalho perante a Corte Suprema. Frisa-
se que, neste período autoritário, houve a concentração de poderes nas mãos
do executivo e, consequentemente, a limitação do poder judiciário. 

A partir de 1988, o poder judiciário passou a ser considerado uma das
instituições mais sólidas e confiáveis na atualidade, segundo pesquisas de
opinião realizadas pelo Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos
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de São Paulo-IDESP, através de entrevistas com magistrados, bem como
pesquisa da  morfologia dos entrevistados, bem como depoimentos, reali-
zadas por estudiosos do tema10. Alguns doutrinadores entendem que o ju-
diciário não decorre de um poder do Estado, isso porque sua composição é
basicamente de um corpo de funcionários especiais11, os quais sequer detêm
soberania, em detrimento dos membros do parlamento. Ainda, considera
LOPES, que o órgão detém basicamente funções políticas12, assim como as
relações sociais, vindo a emanar suas decisões de forma objetiva, tendo em
vista seu modelo organizacional. Desde então, a doutrina vem deparando-
se com questões relacionadas às verdadeiras funções desempenhadas pelos
tribunais superiores. Afirma-se que tais órgãos podem ser uma instituição
disciplinadora das decisões, o que pode significar um grande passo para a
possibilidade de haver um controle judicial sobre atos de outros poderes. O
judiciário, ao longo dos séculos, passou de um poder submisso às leis a um
poder mais independente no sentido de suas decisões e interpretações, con-
siderando os processos de independência das nações e o impacto do regime
político vigente. Sendo assim, houve uma reorganização e redefinição de
atribuições dos vários organismos que compõem o poder judiciário13, e o
Supremo Tribunal Federal passou a desenvolver atribuições essencialmente
constitucionais e tem passado por importantes e significativas modificações. 

Por tal motivo, acredita-se que a judicialização da política esteja rela-
cionada ao comportamento judicial, na medida em que houve uma demanda
maior e amplitude de temas relacionados à política, principalmente por meio
de ADIN’s, que tem ensejado o estudo de muitos pesquisadores do tema.
Observa-se que houve um gradativo progresso do tema na literatura brasi-
leira, o que demonstra um índice de abrangência do assunto que configura
em impactos direitos na política do estado e do país. Acredita-se que os juí-
zes, principalmente das cortes superiores, vêm assumindo um outro papel,
no sentido de ocuparem-se de funções atípicas e decidirem de forma indivi-
dualizada sobre determinado tema a ponto de decidir conforme suas con-
vicções, entretanto tal estudo será somente possível se analisada sua traje-
tória através de fontes documentais. O estudo empírico organizado por
WERNECK VIANNA (1999), em grande parte constitui-se da propositura
de ações diretas de inconstitucionalidade, principalmente por partidos po-
líticos da oposição, as quais têm sido, constantemente, utilizadas como um
recurso estratégico institucional do governo, constituindo-se instrumentos
legítimos na defesa das minorias14. Desse modo, a utilização das ADIN’s,
tem sido um instrumento pelo qual os legitimados podem vir a contestar as
políticas perante do STF. 

Neste sentido, a judicialização da política poderia estar relacionada
com um ativismo judicial, que, no entendimento de GARAPON (1952, p.
46), tal conceito estaria dissociado de uma visão individual, na qual a ação
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de alguns juízes pode desencadear um entrave político; mas sim uma evo-
lução quanto à responsabilidade política. 

Dentre os órgãos do judiciário que vêm se destacando na forma de atua-
rem pode-se citar o Supremo Tribunal Federal, o qual assumiu o papel legi-
timamente político; bem como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)15. A ca-
racterística de uma corte “ativista” muito se deve ao fato de que a mesma
engaja-se no julgamento de processos que dizem respeito ao controle difuso
e concentrado de constitucionalidade. Ressalta-se que existiam certos limi-
tes que impediam a legitimação democrática do ativismo em nossa socie-
dade e, até mesmo seus riscos e debilidades que pressupõem a transformação
do judiciário em um outro poder “político” (CAPPELLETTI, 1993, p. 50).
Tal progresso deu-se significativamente através de cases submetidos aos
juízes a ponto de considerá-los como law-makers, ou seja, tinham uma fun-
ção interpretativa.  Há autores16 que consideram que a judicialização e o
ativismo judicial não se confundem, isso porque o ativismo é descrito como
uma atitude ou comportamento dos magistrados e tribunais, revisando ques-
tões que seriam de outros poderes, ao passo que a judicialização seria en-
tendida como uma forma mais ampla de discussão das condições jurídicas
e políticas. 

Frisa-se que, no decorrer dos tempos, houve uma aproximação entre a
política o judiciário, pois este começa a assumir uma posição de destaque
na política, já que seu funcionamento estaria condicionado aos ditames da
justiça. Trata-se, assim, de uma judicialização da vida pública, o que im-
plica trazer novos conceitos e formas de deliberação coletiva tendo em vista
dois preceitos inerentes à justiça como a imparcialidade e a neutralidade, o
que confere legitimidade no curso do processo (GARAPON, 1952, p. 45).
Quando se aborda o tema da politização da justiça, refere-se, preferencial-
mente, ao fato de o judiciário estar assumindo uma função política que ca-
beria, em tese, ao legislativo. Isso porque competiria a este discutir e imple-
mentar as leis, as quais poderão ser vetadas ou sancionadas pelo chefe do
poder executivo. 

O objeto de análise da presente pesquisa constitui-se na decisão que
instituiu o marco regulatório para a migração partidária (troca de partidos),
que foi pauta de uma Resolução do TSE ratificada pelo STF em 2007 e, pos-
teriormente, em 2008. Esta norma criada pelo judiciário trouxe a tona inú-
meras discussões, já que inseriu tal órgão em assuntos de cunho político-
eleitoral. Ou seja, ao posicionar-se sobre a questão, o STF estaria adotando
a posição de legislador positivo passando a assumir o papel de outro poder.
Trata-se de um assunto de extrema importância, pois, no caso da institucio-
nalização da fidelidade partidária, constatou-se a consolidação das regras
do jogo político pelo judiciário. A pergunta a ser respondida é a seguinte:
ao decidir e criar uma nova categoria de perda de mandato parlamentar,
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estar-se-ia diante de uma interpretação constitucional? Ou assumiria a de-
cisão um caráter legislativo? Ora, os próprios ministros no julgamento do
MS 26.603/DF, já afirmaram tratar-se de numerus clausus,  ou seja, a Cons-
tituição  conferiu o monopólio da última palavra quando refere-se a normas
positivadas, sendo inerente a este Tribunal o poder constituinte. 

À época, tal decisão foi vista como uma inovação, já que se tratava da
cúpula do judiciário, que, dentre suas funções, consagra a de guarda da cons-
tituição. Tais práticas adotadas pelo Supremo podem ser denominadas como
um “poder constituinte reformador”, pois a atuação legislativa vem sendo
considerada com caráter constitucional17. Por isso, tendo em vista a densi-
dade do número de partidos e, por consequência, a fragilidade do sistema
representativo, foi submetido à apreciação do judiciário um Mandado de
Segurança impetrado por partido político, acerca da dinâmica eleitoral a ser
adotada em casos de infidelidade de parlamentar ao partido. Há uma certa
deficiência na literatura acerca do debate sobre o tema entre os ministros, o
comportamento judicial e o que teria ensejado a decisão pró-partido, prin-
cipalmente no STF18. Nesta linha foi realizado um levantamento da traje-
tória de cada um dos 17 (dezessete) ministros participantes da decisão sobre
fidelidade partidária com a aprovação da Resolução n. 22.610/200719.

3. A INSTITUIÇÃO DA FIDELIDADE pARTIDáRIA NO
BRASIL 

3.1. CONCEITO E A pERSpECTIVA BRASILEIRA
O termo fidelidade partidária implica estabelecer um laço de lealdade, ou
seja, que implique em uma confiança entre dois indivíduos, ligados direta-
mente a lealdade e ideologia do partido (CERQUEIRA, 2008). No contexto
político trata-se de um atributo ou qualidade que determina um vínculo entre
afiliado e partido político, entre partidos, no interesse mútuo, ou entre eleitor
e candidato. Por abranger a relação entre uma organização (partidos políti-
cos) e pessoa física (candidato), é preciso que haja uma regulamentação para
que estes laços não sejam rompidos e/ou extintos. Atualmente, o sistema
partidário brasileiro conta trinta e cinco partidos, com estatutos próprios, os
quais se encontram devidamente registrados junto ao Tribunal Superior Elei-
toral, enquadrados, neste patamar, os partidos de direita, centro e esquerda. 

Neste sentido, diante do novo cenário político brasileiro, aos candida-
tos é atribuída ampla liberdade diante dos partidos, podendo os mesmos co-
ligarem-se ou migrarem para outras legendas após a assunção do mandato
eletivo, fato este que ocorria até ser instituída a resolução que criou um cláu-
sula de barreira para o “troca-troca” de partidos. Este tema esteve na pauta
de discussão do legislativo desde 1969, com a aprovação da Emenda Cons-
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titucional n. 1, os mandatos estariam condicionados à oposição por parte
dos eleitos em relação às diretrizes dos órgãos partidários ou por deserção
do partido20. Já em 1978, a EC n. 11, na Constituição de 1967 manteve uma
pequena abertura para aqueles parlamentares que se desligassem do partido
para incorporarem-se a um novo21. Entretanto, com a entrada em vigor da
Emenda Constitucional n. 25 de 1985, aboliu-se o instituto da fidelidade
partidária no Brasil. Ao que tudo indica, os candidatos dissidentes ou infiéis
estão constantemente em busca de vantagens, o que tem demonstrado uma
grande fragilidade do sistema partidário. 

O que vem à tona diz respeito a uma fiscalização e prestação de contas
(accountability) do político para com os eleitores, os quais podem penalizar
os candidatos através do voto retrospectivo, “limita e restringe o comporta-
mento dos representantes se eles têm interesse em se reeleger”22.  A veicu-
lação das questões referentes à migração partidária começou a ter maior vi-
sibilidade e proporção a partir do ano de 1998, tendo em vista a grande
incidência de trocas de partido na legislatura que compreende os anos de
1991 a 199523.  

Neste sentido, é importante salientar os parâmetros da disciplina parti-
dária, a qual deve ser observada principalmente pelo vínculo entre o partido
e o representante, já que este não se elege sozinho, mas sim está condicionado
ao apoio partidário, tem-se então a figura do “partido sólido”24. Tal fato pres-
supõe a dependência do político para com o partido, na medida em que um
dos requisitos obrigatórios para que o candidato concorra à eleição é o regis-
tro perante um partido, e sua filiação prévia pelo menos um ano antes da data
fixada para as eleições, majoritárias ou proporcionais25. Sobre o assunto,
SANTOS preleciona que o êxito eleitoral de um candidato a mandato legis-
lativo depende do desempenho de seu partido e da cota de vagas que este
terá direito com base na soma dos votos de todos os seus candidatos26. 

Entretanto, o candidato, após eleito, tinha a liberdade de migrar para
outro(s) partido(s) durante o exercício do mandato, reafirmando a questão
da fragilidade dos partidos, pois inexistia uma legislação que banisse os in-
fiéis. Somente com o advento de problemáticas envolvendo atores políticos
que culminaram em consultas, mandados de segurança e ações diretas de
inconstitucionalidade (ADIN´s) levadas para a análise do judiciário, foi pos-
sível firmar uma legislação que resolvesse, de certa maneira, os conflitos
existentes entre partidos e políticos. Cabe ressaltar que tal assunto já foi
pauta de discussões junto ao legislativo, através de Propostas de Emenda a
Constituição, desde 199527. Dentre estas, salienta-se a PEC 42/95, de auto-
ria da Deputada Federal Rita Camata, representante do PMDB do Espírito
Santo, cuja proposta refere-se à perda de mandato para deputado ou senador
que “voluntariamente” desfiliar-se do partido pelo qual foi eleito28. 
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3.2. A pOLêMICA DISCUSSÃO SOBRE A FIDELIDADE
pARTIDáRIA E O ADVENTO DA RESOLUÇÃO N. 22.610/07
DO TSE pELO JUDICIáRIO 
Diante do atual cenário em que se encontrava o contexto politico-eleitora, ,
especificamente, devido ao grande fluxo de migração entre os partidos, tal
assunto foi levado a pauta da justiça eleitoral. No ano de 2007, o PFL (Par-
tido da Frente Liberal), atual DEM (Democratas), submeteu uma Consulta
ao TSE no intuito de que fosse respondido um questionamento acerca de
desfiliação partidária de um parlamentar eleito pelo partido que veio a des-
filiar-se sem justo motivo. A indagação foi nos seguintes termos: “Os par-
tidos e coligações têm o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema elei-
toral proporcional, quando houver pedido de cancelamento de filiação ou
de transferência do candidato eleito por um partido para outra legenda?” 

A Consulta n. 1.39829 teve uma grande repercussão, principalmente na
esfera política, já que a decisão proferida pelos ministros do TSE e ratificada
pelo STF, gerou grande discussão entre os mesmos e não foi unânime, uma
vez que houve argumentos contra e a favor à perda de mandato eletivo do
político30.  Esta decisão foi uma das pioneiras neste sentido, já que incor-
porou ao sistema jurídico uma norma eivada de critérios objetivos que con-
dicionam a perda do mandato eletivo. A  aprovação da Resolução do Tribu-
nal Superior Eleitoral que disciplina a perda de cargo eletivo no Brasil aos
políticos infiéis trouxe margem a discussões que advinham desde antes da
consolidação do Estado Democrático no Brasil. Esta discussão, associada
ao modelo político brasileiro, trouxe um certo rigorismo no interior dos par-
tidos. Mesmo considerando que as migrações, de certa forma, tenham sur-
tido efeitos importantes na história política brasileira, convém mencionar
que os partidos oposicionistas, ou seja, aqueles que não compunham a base
do governo à época, eram frequentemente atingidos pela perda dos parla-
mentares, que, consigo, também levavam o mandato. 

O fenômeno da troca das cadeiras foi tornando-se visível, na medida
em que, da metade para o fim do mandato, os parlamentares decidiam, por
sua vontade, aderir a outra legenda, causando a fragilidade partidária.
Assim, concluindo-se que o assunto referente ao pertencimento do mandato
eletivo foi judicializado por meio de uma normativa de autoria do judiciário.
Houve um grande impasse acerca da competência para decidir sobre a perda
de mandato, o que levou à instauração desta comissão, sendo entendimento
pacífico da maioria dos deputados que, tendo em vista o mandato ser popular
e caberia ao congresso decidir sobre esses casos. 

No âmbito do TSE, a Resolução n. 22.526,  Consulta n. 1.398/DF de
200731, teve grande repercussão, sendo a decisão aprovada de forma posi-
tiva em favor do consulente (partido político), por maioria, determinando a
legitimação da perda de mandato para cargos proporcionais de deputados
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que trocam de partido. Ressalta-se que dos 7 (sete) ministros votantes, so-
mente um deles, o Ministro Marcelo Ribeiro, foi voto vencido. A decisão da
maioria dos ministros foi no sentido de atribuir ao partido a detenção do
mandato eletivo, e suas decisões foram pautadas na jurisprudência, acór-
dãos, razões de ordem jurídica e moral, doutrina, legislação eleitoral, pre-
cedentes judiciais, análises comparativas e do contexto histórico brasileiro.
Neste sentido, os ministros do TSE referendaram a importância da institui-
ção para a consolidação de um sistema democrático, respondendo positiva-
mente  a consulta por 6 (seis) votos a 1 (um)32. Ou seja, entendeu-se, por
maioria de votos, que o mandato pertence ao partido e não ao candidato,
sendo dissidente somente o voto do Ministro Marcelo Ribeiro. Em sua opi-
nião, a mudança de partido não ensejaria a perda do mandato em favor do
partido, guiando-se o ministro pura e simplesmente pelos preceitos consti-
tucionais os quais não prevêem a perda do mandato pela troca de partido. 

No âmbito do STF, a decisão do TSE foi confirmada e ratificada, preva-
lecendo a tese dos ministros Celso de Melo e Cármen Lúcia, acolhida por Me-
nezes de Direito, Cezar Peluzo, Gilmar Mendes e Ellen Gracie. Ficaram ven-
cidos Eros Grau, Ricardo Lewandrowski e Joaquim Barbosa. Carlos Ayres
Brito e Marco Aurélio ficaram vencidos em parte. Através do julgamento dos
Mandados de Segurança n. 26.603/DF, MS n. 26.604/DF e das Ações Diretas
de Inconstitucionalidade 3999/08/DF e 4086/08/DF, o tema começou a ter
mais visibilidade e repercussão perante o STF33. Neste sentido, o Supremo
entendeu, por maioria de oito votos, que a infidelidade partidária pode ensejar
a perda do mandato. Uma das questões discutidas foi o marco inicial da en-
trada em vigor da resolução tanto referente ao sistema proporcional quanto o
sistema majoritário. A controvérsia toda está centrada na titularidade do man-
dato eletivo, e por maioria de votos, foi consagrada ao partido político, já que,
no Brasil, prospera o sistema de mandato representativo partidário. Com base
na Consulta 1.407/0734, o STF ampliou o campo de abrangência da norma a
qual também deve ser aplicada para cargos majoritários. 

CONSIDERAÇõES FINAIS:
O poder judiciário ao decidir sobre temas afeitos a outra seara de poder es-
taria demonstrando seu protagonismo, de certa forma, sua credibilidade
frente a outros atores e, ate mesmo, frente ao cidadão. Através da aprovação
e entrada em vigor da Resolução n. 22.610/2007 do TSE, delineou-se um
novo cenária na historia politico-eleitoral brasileira, a ponto de estabelecer
“barreiras” e condições para que o parlamentar possa trocar de legenda. Isso
considerando que estas exceções previstas na legislação em vigor prevê cau-
sas de manutenção do mandato em favor do politico desde que demonstrada
uma das justa causas elencadas nos incisos do artigo 1 da normativa. 
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Dessa forma, consignou-se com o advento da decisão materializada em
uma normativa que instituiu a fidelidade partidária no Brasil um fortaleci-
mento dos partidos, já que podem controlar seus políticos. Os impactos
dessa resolução podem ser entendidos, por um lado, desfavoráveis ao poli-
tico no sentido de que não é atendido o princípio da liberdade de expressão
tornando o mandato imperativo e; por outro,  a segurança jurídica do partido
de conservar a vaga a seu favor por direito liquido e certo, fazendo com que
haja uma relação de cumplicidade entre o eleito e a instituição.  Ademais,
outra discussão seria sobre o papel do judiciário ao decidir, pois a este  não
incumbiria o papel de legislar sobre tal assunto, pois assim estaria  indo além
da esfera de sua competência normativa,  vindo a invadir o espaço do poder
legislativo, violando a harmonia do check and balance. 

Acredita-se que as decisões emanadas tanto pelo TSE quanto pelo STF
foram justificadas conforme o modelo de representação ideal e atenderam
aos anseios tanto do partido, como do cidadão, o qual atribui um voto pes-
soal ao politico. Abarcando o protagonismo dos Tribunais nesta seara. 
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5 CASTRO, M.F. (1997). O Supremo Tribunal Federal e a judicialização da
política. Revista brasileira de ciências sociais. São Paulo, V. 12, n. 34. 

6 Esse remédio constitucional foi tido como legítimo, ja que se entendeu
haver a suspensão das garantias dos cidadãos presos por tempo indeterminado, o
que feria a Constituição, sendo tal decisãoo materializada no acordão do STF em
que o voto vencedor, à época, foi do Ministro Visconde de Sabara. In: BRASIL.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus 300 de 1892. Publicado na
Revista O Direito, v. 58/302-307. COSTA, Edgard. Os Grandes Julgamentos. RJ.
v. 1, Ed. Civilização Brasileira, 1964, p. 26-33. BARBOSA, Rui. Obras Completas
de Rui Barbosa, RJ, v. XIX, 1892, t. III, MEC, 1956, p. 355-361.

7 Os quatro poderes consagrados pela constituição de 1824 encontravam-se
os poderes moderador, executivo, legislativo e judiciário. 

8 Segundo dados do contexto histórico do Brasil colônia, quem detinha efe-
tivamente amplos poderes era o imperador, sendo um deles de interferir no judi-
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ciário, exercendo o controle efetivo sobre o mesmo. Inclusive a nomeação dos
juízes estava atrelada a indicação do imperador, a exceção dos juízes de paz que
eram eleitos.  In: SADEK, M. T. (1995). O judiciário em debate. São Paulo:
IDESP: Editora Sumaré. p.10.

9 A Constituição de 1934, no Capítulo IV, seção I, em seu artigo 68, que tra-
tava acerca do poder judiciário preceituava que: É vedado ao Poder Judiciário
conhecer de questões exclusivamente políticas. 

10 BONELLI, em suas pesquisas sobre o judiciário, traça considerações
sobre a magistratura sob o prisma sociológico e comportamental dos juízes, assim
como a dinâmica da justiça brasileira através de afirmações precisas. Ver BONEL-
LI, M. G. Condicionantes da competição profissional no campo da justiça: a mor-
fologia da magistratura. In: SADEK, M. T. (1995) Uma introdução ao estudo da
justiça. São Paulo: IDESP/ Sumaré. 

11 LOPES, José Reinaldo de Lima. A função política do poder judiciário.
In: FARIA, J. E. (1989). Direito e justiça: a função social do judiciário. São Paulo:
Ática. p.124. O autor, em seu artigo, foca a sua análise em alguns pontos os quais
devem ser observados ao estudar o judiciário. Um deles diz respeito a subordina-
ção do poder judiciário a lei, e que seus membros não são eleitos pelo povo, razão
pela qual não seriam partícipes do poder do Estado, tampouco representantes elei-
tos pelo povo.

12 Idem. O autor classifica dentre as funções políticas desenvolvidas pelo
poder judiciário a legitimadora e controle dos poderes do Estado e a de alarga-
mento e garantia dos direitos sociais econômicos.    

13 SADEK, M. T. (1995). O judiciário em debate. São Paulo: IDESP: Editora
Sumaré, 1995. p.13.

14 Nos estudos coordenados por Werneck Vianna (1999), foram analisados
as ADIN’s ajuizadas entre 1988 e 1998, através da coleta da base de dados do site
do Supremo Tribunal Federal, as quais foram classificadas conforme a origem do
diploma legal das ADINS’s (legislativo, executivo e judiciário),períodos de go-
verno, classe temática, autores legitimados, dentro de governos distintos: Fernan-
do Collor de Melo, Itamar Franco (pre-FHC) e Fernando Henrique Cardoso
(FHC).  

15 Trata-se o TSE de uma corte homogênea, na medida em que e composta
de 7 (sete) ministros, dentre os quais 3 (três) são do STF, 2 (dois) do STJ e 2 (dois)
operadores do direito com notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados
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pelo STF e escolhidos pelo Presidente da Republica, conforme dispõe o artigo
119, da CF. Cada um dos ministros possui mandato de 2 (dois) anos, podendo
serem reconduzidos por mais 2 (dois) anos. 

16 JUNIOR, A. (2011). O ativismo do Supremo Tribunal Federal. Câmara
dos Deputados. Consultoria legislativa. p.3

17 VIEIRA, O. V. (2008). Supremocracia. Revista Direito GV, São Paulo, 4
(2), p.441-464, jul.dez.

18 Sobre o assunto foi analisado pela autora o universo dos 17 ministros tanto
do STF quanto do TSE, os quais participaram da discussão sobre fidelidade par-
tidária em 2007 e 2008, através de fontes documentais, como produção bibliográ-
fica, critérios de indicação presidencial, sobre este ponto especifico. Verificou-
se que dos  dezessete ministros, treze deles foram indicados durante a legislatura
de Luis Inacio Lula da Silva (PT).  verificou-se que dos dezesses, treze deles,
constituindo-se destes, três reconduções. O ministro de mandado mais antigo é
Marco Aurélio Mello, o qual fora indicado por Fernando Collor de Melo, em 1990,
do PRN,  além de Cesar Asfor Rocha em seu primeiro mandato, no ano de 1992.
Os ministros Ellen Grace e Gilmar Mendes tiveram a indicação de Fernando Hen-
rique Cardoso do PSDB,  nos anos de 2000 e 2002, respectivamente. 

19 Vide tabela 1. (Anexo I)

20 BRASIL. Constituição de 1969. Senado Federal: Brasília, 1969. Artigo
152, par. 5: “perderá o mandato no senado federal, na câmara dos deputados, nas
assembléias legislativas e nas câmaras municipais quem, por atitude ou por voto,
se opuser as diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção par-
tidária ou deixar o partido sob cujo foi eleito, salvo se para participar como fun-
dador da constituição de novo partido. 

21 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA-
SIL DE 1988. Segundo o texto de lei em vigor a época no parágrafo 5 do artigo
152 da Constituição de 1967: Perdera o mandato no senado Federal. Na Câmara
dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais quem,
por atitude ou pelo voto, se opuser as diretrizes legitimamente estabelecidas pelos
órgãos de direção partidária ou deixar o partido sob cuja rege for eleito, salvo para
participar, como fundador, da constituição de novo partido. 

22 ARATO, A. (2002). Representação, soberania popular e accountability.
Lua Nova, n. 55-56.
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23 Segundo estudos elaborados acerca da mudança de partidos, demonstram
que o período compreendido entre 1991-1995 incide para a maior incidência de
migração dos parlamentares para outro partido, totalizando 261 mudanças reali-
zadas por legislatura pelos parlamentares. Sobre o assunto ver: MELO, Carlos
Ranulfo. Retirando as cadeiras do lugar: migração partidária na Câmara dos
Deputados (1985-2002). Belo Horizonte: UFMG. 2004. p.66.

24 SARTORI, Giovanni. Engenharia constitucional: como se mudam as
constituições. Brasília: UNB, 1996. p. 204. 

25 Artigo 18, Lei n. 9096/95 (Dispõe sobre partidos políticos). Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9096.htm>. Acesso em: 14 jun.
2008. 

26 SANTOS, A. M. dos. Migração partidária. In: AVRITZER, L.; ANAS-
TASIA, F. (2006). Reforma política no Brasil. Belo Horizonte,  UFMG. p.184.

27 BRASIL. Senado Federal. RELATÓRIO FINAL – Fidelidade Partidária.
<http://www.senado.gov.br/web/relatorios/cesp/refpol/relat04.htm>. Acesso em
14 set. 2009.

28 BRASIL. Senado Federal. RELATÓRIO FINAL – Fidelidade Partidária.
<http://www.senado.gov.br/web/relatorios/cesp/refpol/relat04.htm>. Acesso em
14 set. 2009. 

29 CONSULTA. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. CANDIDATO ELEITO.
CANCELAMENTO DE FILIAÇÃO.TRANSFERêNCIA DE PARTIDO.VAGA.
AGREMIAÇÃO. RESPOSTA AFIRMATIVA.     (Consulta 1.398; resolução
22.526; Relator: Francisco Cesar Asfor Rocha; Julgado em: 27/03/2007; DJ – DJ
08/05/2007, Volume 1, Data, Página 143). Disponível em: < http://www.tse.gov.br>.
Acesso em: 18 ago. 2008. 

30 No âmbito do TSE, a Consulta n.1.398 teve decisão majoritária em favor
da perda de mandato ao deputado que troca de partido, dos 7 (sete) ministros vo-
tantes, somente Marcelo Ribeiro foi voto vencido. Já no STF, a decisão do TSE
foi confirmada, prevalecendo a tese dos ministros Celso de Melo e Cármen Lúcia,
acolhida por Menezes de Direito, Cezar Peluzo, Gilmar Mendes e Ellen Gracie.
Ficaram vencidos Eros Grau, Ricardo Lewandrowski e Joaquim Barbosa. Carlos
Brito e Marco Aurélio ficaram vencidos em parte. 

31 BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resolução n. 22.526, con-
sulta n. 1398/DF. Consulta, eleições proporcionais, candidato eleito, cancelamento
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de filiação, transferência de partido, vaga, agremiação. Disponivel em: <http://www.
tse.jus.br/arquivos/tse-resolucao-no-22-526-consulta-no-1-398/view>. Acesso em:
23 jun. 2014. 

32 O Tribunal, por maioria, respondeu positivamente à consulta, restando
vencido o Ministro Marcelo Ribeiro. Votou o Presidente. Votaram os Ministros
Marco Aurélio, Cezar Peluso, Carlos Ayres Britto, Cesar Asfor Rocha, José Del-
gado, Caputo Bastos e Marcelo Ribeiro.

33 O objeto desses mandados de segurança foi a garantia de um direito líqui-
do e certo dos partidos políticos em prol da preservação dos mandatos eletivos,
havendo a confirmação desses julgados, sendo capaz de modular os efeitos da de-
cisão de 2007 da fidelidade partidária. 

34 A Consulta teve como autor o Deputado federal Nilson Mourão do (PT-
AC), decidindo o STF, neste caso, por unanimidade de que a filiação partidária
requerida para o registro da candidatura e também condição para o exercício do
mandato. Ao se demitir do dever de servir ao partido pelo qual se elegeu, o can-
didato renuncia a seus direitos de eleito. 
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ANExO 1- TABELA COM A TRAJETÓRIA DOS
MINISTROS DO STF E TSE
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AS ENTIDADES DE CLASSE E O CONTROLE
CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE
BRASILEIRO

Fabrício Sales Noronha1

Alexandre Araújo Costa2

Resumo: O artigo investiga a legitimação das entidades de classe e con-
federações sindicais do artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal
de 1988, para a propositura de ações do controle concentrado perante
o STF, no ambiente do processo constituinte de 1987/1988. A pesquisa
é motivada pela constatação empírica de que as entidades de classe em
questão são as maiores litigantes do STF em sede de controle concentrado
e a de que utilizam a sua legitimidade para pautar a defesa de interesses
e direitos corporativos, o que distorce o fundamento constitucional do me-
canismo, que foi desenhado para a proteção de direitos fundamentais. 

Abstract: The article investigates the legitimacy of union entities and con-
federations of article 103, item IX, of the Federal Constitution of 1988,
for the filing of actions of control concentrated before the STF, in the context
of the constitutional process of 1987/1988. The research is motivated
by the empirical observation that the corporate entities in question are the
main litigators of the STF in a concentrated control and that they use their
legitimacy to guide the defense of corporate interests and rights, which
distorts the constitutional foundation of the mechanism, which was desig-
ned for the protection of fundamental rights.

Palavras-chave: Controle de Constitucionalidade – Entidades de Classe
– Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988 – Legitimidade –
Supremo Tribunal Federal
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INTRODUÇÃO: A DUpLA IDEALIZAÇÃO DAS
NARRATIVAS SOBRE A EVOLUÇÃO DO CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL
Pesquisas empíricas realizadas ao longo dos últimos 15 anos têm apontado
uma ampliação gradual da participação das entidades de classe no controle
concentrado, tendo esses atores se tornado o grupo com maior participação
tanto na proposição de ADI’s quanto na obtenção de acórdãos favoráveis3.
Os dados indicam um descompasso entre o comportamento judicial efetivo
e os discursos justificadores do controle concentrado, pois apesar de tais
discursos normalmente afirmarem que o objetivo fundamental desse tipo de
controle é seria proteção a direitos fundamentais4 5 6,  “a combinação do
perfil político desses legitimados, associado a jurisprudência restritiva do
STF em termos de limitação de atuação dessa legitimidade, conduziu a um
modelo de Controle Concentrado que privilegia a garantia dos interesses
institucionais.”7

No Brasil o modelo de controle de constitucionalidade definido pela
Constituição de 1988 ratificou o existente sistema misto, mas temperou a
centralização do controle concentrado por meio de uma ampliação do rol de
legitimados ativos8. Desde então, os discursos que vêm orientando as várias
propostas de reforma do Poder Judiciário9 têm defendido o fortalecimento
do sistema concentrado, em detrimento do sistema difuso10, que tem sido
apresentado como menos racional e eficiente. Nesses discursos, a existência
de um amplo rol de legitimados é apontada como elemento relevante para
garantir o caráter democrático de um controle cuja concentração não pode-
ria significar um fechamento. 

No modelo anterior a 1988, o PGR era o único ator legitimo para propor
representação de inconstitucionalidade perante o STF, e a ruptura desse mo-
nopólio pela Constituição de 1988 é normalmente apresentada como um
ganho democrático e como uma das condições da efetividade dos direitos
fundamentais, por ampliar o escopo de demandas oriundas de diversos seg-
mentos sociais, políticos e institucionais, que poderiam ser levadas ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) em forma de pedidos de declaração de in-
constitucionalidade de leis ou atos normativos federais e/ou estaduais.

Alguns dos atores envolvidos no processo constituinte apontam que a
ampliação do rol dos legitimados ocorreu com base na percepção dos proble-
mas do monopólio da legitimação pelo Ministério Público, sendo esta exclu-
sividade suplantada pela força das discussões11 que associavam a sua prerro-
gativa com a prática de exercício de julgamento antecipado das questões
constitucionais, ante a discricionariedade no encaminhamento das represen-
tações, pelos atores sociais e políticos. A ampliação do rol de legitimados ati-
vos à propositura de ações perante o Supremo Tribunal Federal (STF) foi co-
memorada pela comunidade jurídica e por amplos setores sociais, pois vinha
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imbuída de um forte discurso democrático de ampliação do acesso a corte de
justiça, em um contexto de fortes críticas ao poder com exclusividade do pro-
curador geral da república, muitas vezes vinculado ao Poder Executivo e a
uma ampla discricionariedade de propositura de ações perante o supremo. 

O presente trabalho coloca em dúvida a validade desses discursos ce-
lebratórios, que muitas vezes guiam as narrativas sobre a evolução histórica
do controle de constitucionalidade no Brasil. É bastante comum a repetição
acrítica da narrativa construída na década de 1990 como forma de justificar
a própria atuação do STF, e que se manifesta especialmente na obra de Gil-
mar Ferreira Mendes, que contribuiu fortemente para a criação de alguns
dos mitos que foram incorporados pelo imaginário dos juristas. Essa narra-
tiva adota um tom progressivista, no qual iniciamos com um controle difuso
relativamente débil e progredimos rumo a um controle cada vez mais con-
centrado no STF, sendo esse movimento saudado como um incremento gra-
dual de racionalidade e eficiência do sistema. Nessa narrativa, o modelo bra-
sileiro (especialmente a concentração de poderes no STF) é apresentada
quase como uma consequência natural da nossa evolução jurídica e como
uma exigência fundamental do regime democrático instituído em 1988.

A relação de causalidade entre a garantia do interesse público e a am-
pliação dos legitimados não costuma ter por base uma pesquisa empírica
acerca do modo pelo qual tal ampliação foi introduzida no processo consti-
tuinte, mas uma forma de idealização: se o sistema político realizou uma
mudança que é convergente com o discurso constitucionalista atual, enten-
de-se que o objetivo da mudança era o de concretizar o constitucionalismo.
Entretanto, a fragilidade desse argumento é evidente, pois atribui ao sistema
político uma finalidade que pode ser bastante diversa dos objetivos que os
atores envolvidos no processo buscavam alcançar. A inadequação histórica
dessa narrativa tem sido questionada, mas ela ainda segue forte no nosso
senso comum, que muitas vezes promove uma idealização das intenções le-
gislativas, de modo a que elas sejam equacionadas aos objetivos ideológicos
do intérprete. Esse tipo de estratégia se vale de uma dupla idealização: a de-
cisão legislativa é remetida a uma suposta intenção do legislador e essa in-
tenção é reconstituída restrospectivamente, de tal forma que ela seja perce-
bida como um passo relevante no processo evolutivo rumo ao modelo
defendido pelo intérprete. 

São comuns, por exemplo, afirmações que vinculam a instauração do
controle concentrado com um processo de garantia da supremacia constitu-
cional e de avanço dos ideais constitucionalistas. É mais raro que se leve em
conta que a Emenda Constitucional n˚ 16/1965, que instituiu entre nós o
controle concentrado e abstrato, era um desenvolvimento do AI-2 que re-
presentava um movimento político de ampliação do controle da União sobre
os estados. 
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Esse tipo de apropriação idealizante é típica do discurso jurídico, que
normalmente opera com uma noção fictícia de vontade do legislador. Há
um longo histórico de críticas a essa categoria dogmática, que desde meados
do séc. XIX apontam para a impossibilidade de atribuir uma vontade unifi-
cada a uma ação parlamentar coletiva, composta de uma coordenação de
atuações que podem buscar finalidades muito diversas12. 

Porém, o senso comum teórico dos juristas13 opera a partir do pressu-
posto de que toda norma positiva (como qualquer texto) deve ser entendida
a partir da intencionalidade do seu autor, pois a ausência dessa intenciona-
lidade anula a possibilidade de decidir objetivamente acerca das interpreta-
ções divergentes sobre os sentidos literais possíveis do texto. Essa necessi-
dade lógica de um legislador personificado, por mais que seja incompatível
com a percepção sociológica acerca do modo como as leis são elaboradas,
garante que referências à intenção do legislador permaneçam constantes na
dogmática, apesar de sabermos que a própria figura do Legislador é uma
idealização construída pelo próprio discurso dogmático.

A consciência desse mecanismo levou teóricos do século XX a admi-
tirem que a intenção legislativa não é a vontade histórica do legislador con-
creto, mas a vontade ideal de um legislador racional. Esse trânsito permite
que o discurso jurídico simplesmente deixe de lado a questão empírica de
analisar os processos políticos pelos quais uma lei (constitucional ou não)
é alterada e busque o sentido da norma apenas nas conexões sistemáticas do
ordenamento jurídico, compreendidas a partir dos conceitos dominantes na
própria dogmática jurídica. Essa idealização permite que o texto legislativo
não seja compreendido como um resultado da operação coordenada de fa-
tores reais de poder (cuja determinação exigiria uma pesquisa empírica),
mas que seja entendido como a realização de um projeto imanente ao próprio
discurso jurídico.

Esse processo de idealização permite que os juristas reproduzam acri-
ticamente a tese de que uma inovação política (como a ampliação dos legi-
timados para iniciar o controle concentrado) não tinha por objetivo satisfa-
zer interesses dos atores políticos envolvidos, mas o de ampliar a realização
dos objetivos do próprio constitucionalismo. Em vez de buscar as razões de
uma alteração legislativa nos interesses políticos subjacentes e nos debates
efetivamente realizados, busca-se uma explicação que apresente as reformas
feitas pela Constituição de 1988 no sistema de controle de constitucionali-
dade como um passo a mais na realização do projeto constitucionalista.

Nossa dúvida com relação à validade dessa descrição nos estimulou a
realizar uma investigação voltada a conhecer as origens dessa legitimidade,
o que nos leva ao processo constituinte de 1987-1988, contexto em que pode
ter havido razões que legitimaram a escolha das entidades de classe e a de-
finição da sua função para o sistema de controle de constitucionalidade, que
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estava em criação. O artigo tem por finalidade contribuir para uma releitura
da história do controle de constitucionalidade voltada a esclarecer o sentido
político das decisões que modelaram o atual sistema de judicial review.

O discurso que apresenta a ampliação do rol dos legitimados pela Cons-
tituição de 1988 raramente coloca em dúvida que o objetivo desse movi-
mento seria a democratização do controle concentrado. Entretanto, uma lei-
tura mais cuidadosa do processo constituinte aponta para a existência de
uma rede de interesses políticos mais complexa e indica que o movimento
que acabou com o monopólio do Procurador-Geral da República era menos
um movimento de democratização do que uma pauta de certos atores (es-
pecialmente dos próprios partidos políticos) interessados em ter acesso di-
reto a esse tipo de controle.14

A questão que se busca responder é: qual o sentido da legitimidade das
entidades de classe no processo constituinte de 1987/1988? Nessa busca ou-
tras questões parecem relevantes, como saber, de que modo os atores cons-
tituintes, institucionais e corporações se moveram em torno dessa legitima-
ção? Tais questões importam sobremaneira para este trabalho, e a sua
resposta, abre espaço para outras investigações, como a da própria constru-
ção/modificação jurisprudencial dessa legitimidade, e mesmo acerca do
papel que possui a dogmática constitucional na atual leitura desses eventos. 

Para responder essas perguntas a pesquisa explora as fontes primarias
formada por: Atas do Diário da Assembleia Nacional Constituinte (DANC)
que registraram o funcionamento das Comissões e Subcomissões temática,
os Anteprojetos do Relator, Emendas e Sugestões dos Constituintes, Suges-
tões dos Cidadãos, Anteprojetos e Projetos das (Sub)Comissões, essa fase
foi antecedida por uma pesquisa exploratória15 em todas as vinte e quatro
Subcomissões distribuídas em seis Comissões temáticas.

O processo constituinte de 1987-1988 que deu origem a essa legitima-
ção é investigado com o objetivo de perceber as razões que perpassam essa
escolha, e da mesma forma a jurisprudência do STF, que seleciona o dispo-
sitivo do art. 103, IX da CF e confere significado e objetivos diversos da-
quele que o constituinte almejou. Ao reconstruir o percurso da atual legiti-
midade das entidades de classe, o trabalho pretende contribuir ampliando
as reflexões já realizadas pelas pesquisas, que questionam o sentido dessa
legitimidade para o controle de constitucionalidade brasileiro.

Essa expectativa encontra-se hoje em momento oportuno16 para ser men-
surada, pois o período de vinte e sete anos de ampliação do acesso ao meca-
nismos brasileiro de judicial review17, é tido como apto às reflexões que bus-
cam compreender se tal instrumento tem se prestado a defesa dos direitos e
garantias fundamentais do cidadão. Associado a este fato, o atual e crescente
interesse do meio acadêmico em conhecer os dados e desempenhos do Supre-
mo Tribunal Federal tem fomentado à pesquisa jurídica a construção de um
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caminho de analises de médio prazo, no intuito de promover reflexões sobre
a atuação institucional do supremo enquanto corte constitucional.

Passados vinte e sete anos de implantação desse sistema, questiona-se a
eficácia e racionalidade do judicial review em relação aos direitos fundamen-
tais por meio da atuação das entidades de classe no Supremo, pois a partici-
pação dessas entidades só crescem desde 1988 e a sua atuação ocorre muitas
vezes sob o argumento de defesa desses direitos. Tal questão também diz res-
peito ao modelo de democracia em implantação no Brasil, na medida em que
as entidades de classe são preteridas em detrimento do acesso do cidadão.

Nesse sentido, o artigo objetiva compreender no processo constituinte
as razoes da legitimação dessas entidades. Assim, por meio das conclusões
desta pesquisa do processo constituinte, pretendeu-se explorar as origens
da legitimação das entidades de classe de modo a perceber as razões e mo-
tivações pelas quais tais entidades lograram tal legitimação de acesso a corte
constitucional por via do controle concentrado de constitucionalidade. 

Desse modo, o artigo lança mão da pesquisa documental para analisar
com base os dados primários contidos nas fontes dos anais da Assembleia
Nacional Constituinte de 1987-1988, assim como analisa os dados contidos
nos jornais, dialogando com referências bibliográficas que tratam do tema
em questão, afim de construir uma percepção apta a gerar uma explicação,
ao menos parcial, da legitimidade das entidades de classe ante as suas ori-
gens e em relação ao cenário atual do controle concentrado de constitucio-
nalidade pós-1988. 

2. UMA ANáLISE DO pROCESSO CONSTITUINTE
A partir do levantamento realizado, alguns dados surgem como aptos a uma
explicação causal da legitimação das entidades de classe. Alguns desses
dados são de ordem procedimental da constituinte de 1987/1988; de atuação
dos atores institucionais que fizeram lobby pela sua legitimação; 

Verificou-se que a influência que o STF exerceu nas deliberações sobre
sua configuração institucional foi marcante e realizada por meio da atuação
dos seus ministros na construção de alianças com parlamentares de centro
e centro-direita com o objetivo de preservar o tribunal de inovações incon-
venientes para o Judiciário, e sobretudo para o STF pós-constituinte18.

Ao menos três propostas formuladas na ANC foram alvo de polarização
entre os partidos e os ministros da Corte: a de criação do tribunal constitu-
cional ou tribunal das garantias constitucionais; a de criação no STF de uma
seção especializada para conhecer as questões constitucionais, composta por
ministros temporários; a terceira proposta era a continuidade do STF, que
permaneceria como tribunal constitucional, federal e de cassação, com mi-
nistros vitalícios. A tese, defendida por Maurício Corrêa (PDT/DF), apoiava
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os posicionamentos do próprio STF, da AMB e do governo, expostos em au-
diência pública pelo ministro Sydney Sanches, pelo jurista Milton dos Santos
Martins e pelo ministro da Justiça, Paulo Brossard.19 Ao final, prevaleceu a
proposta intermediária de criação do setor constitucional no STF, sem alterar
substancialmente o tribunal20.

O acirramento dos embates na Comissão de Sistematização, fez com
que políticos e juristas conservadores passassem a combater outras propos-
tas, dentre elas a de criação do STJ e do Conselho da Magistratura, sendo
que, os resultados das votações da comissão de sistematização tornaram
mais evidentes os enfrentamentos políticos pelos quais passavam os minis-
tros do STF.

Segundo Andrei Koerner21, os resultados das votações a respeito do Ju-
diciário foram postos como exemplo pelo editor de O Estado de S. Paulo, para
quem a pressão da comunicação de massa sobre os parlamentares, “veiculan-
do grande número de doutas opiniões favoráveis à manutenção do status quo
vigente”, foi a razão da vitória do STF na comissão de sistematização. 

O exemplo deveria ser copiado para outros temas: pressionar os repre-
sentantes para mostrar-lhes que a opinião pública “espera deles a elaboração
e a promulgação de uma Carta moderna”, voltada ao futuro, mas “afeiçoada
à índole e às tradições do povo a que se destina”. Ou seja, deveria implantar
um regime que consagre a liberdade sem prejuízo da ordem.

Cabe ressaltar que, no contexto específico da constituinte, essas enti-
dades de classe não eram percebidas como simplesmente de classe, pois
havia um imaginário compartilhado no sentido de que essas organizações
se inclinavam mais à defesa de causas coletivas que de classe. Essa percep-
ção reflete os modos de organização da sociedade civil naquela época, em
que não estavam configuradas as “interações socioestatais institucionaliza-
das”22 que vieram a ser estabelecidas ente estado e organizações da socie-
dade civil na década de 1990. Atualmente, são bastante estruturadas as or-
ganizações de grupos voltados a interferir diretamente nas políticas públicas
e a ocupar espaços no Estado, mas essa forma de interação somente veio a
se cristalizar depois de 1988. 

Durante o período autoritário surgiram “novos atores sociais” que dia-
logavam com o Estado, entre os quais Avritzer destacou “o associativismo co-
munitário, o movimento de saúde, o movimento da reforma urbana e quase
todos os movimentos com a presença de ativistas da igreja católica”23. Não é
por acaso que, ao falar de uma abertura maior para a sociedade civil, os cons-
tituintes tenham tratado expressamente das associações de bairro, com refe-
rência explícita a um modelo de organização comunitária que naquele mo-
mento estava em evidência, mas não tenham falado do movimento negro, do
movimento LGBT, do movimento dos sem-terra e de outras formas de articu-
lação política que somente vieram a se consolidar em um momento posterior.
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Todavia, essas não foram as organizações que vieram a ser reconhecidas como
legítimas para atuar no controle de constitucionalidade. 

Não parece ter sido por acaso que as entidades legitimadas tenham sido
justamente aquelas que se mobilizaram para influenciar a definição do sis-
tema de justiça na Assembleia Constituinte, e são elas justamente as entida-
des de classe dos profissionais do direito. 

Segundo Bonelli, as associações de magistrados foram criadas em mea-
dos do sec. XX como sociedades beneficentes e clubes sociais, e não como
entidades voltadas especificamente à defesa de interesses corporativos, ati-
vidade que elas vieram a assumir somente nos anos 1980, especialmente no
contexto da própria constituinte (Bonelli, 2009). 

Esse percurso também demonstra que o Supremo atuou na sua própria
regulamentação institucional, sendo agente que interferiu e opinou em temas
que diziam respeito ao futuro do STF no contexto pós-constituinte. De modo
abrangente, a atuação dos ministros do supremo permitiu que a instituição
atravessasse o processo constituinte praticamente incólume aos debates
mais radicais, como o da criação de uma corte constitucional, tal foi a sua
capacidade de adaptação, que terminou absorvendo a competência consti-
tucional sem alterar a sua estrutura, para ampliar a capacidade de julgamen-
tos advindos das questões constitucionais que viriam a ser propostas.

É possível afirmar que o STF24 agiu no processo constituinte compro-
metido com a ótica política continuísta25 em relação o regime anterior. Essa
linguagem de continuidade definiu alianças, pautou propostas, instruiu vo-
tações em diversas fases da constituinte e fora dela, na sociedade civil, mídia
e círculos acadêmicos, seja quando o STF enquanto jurisdição constitucio-
nal decidiu questões próprias da ANC ou quando os seus Ministros infor-
malmente emitiram opiniões em diversas oportunidades.26

A mobilização dos ministros em prol da manutenção da forma e blo-
queio dos avanços27 pode ser entendida como parte da estratégia geral dos
conservadores em manter intacta – na sua grande maioria - a estrutura cons-
titucional existente, assim como o apoio dos destes às demandas dos minis-
tros do STF resulta da intenção em frear as mudanças na constituinte e re-
presentava a contrapartida ao apoio dos ministros à agenda que defendiam. 

O pacote de propostas do STF elaboradas pelos seus próprios ministros
foi publicado em resposta a consulta formal da comissão Afonso Arinos, na
qual o Supremo se manifestou sobre a sugestão que pretendia defender para
o Judiciário. Tal forma de deliberação, através de propostas prontas, não fo-
mentava a discussão pública com os vários atores, mas, articulações políti-
cas de bastidores, por meio da atuação pessoal dos ministros junto aos par-
lamentares e em decisões sobre a constituinte, o que lhe assegurava um lugar
de barganha política na disputa contrapropostas indesejáveis.

Governo e Supremo atuaram massivamente pela manutenção da prer-
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rogativa funcional do PGR, com base no argumento de que a ampliação
sobrecarregaria o STF. Tal justificativa estava em sintonia com a intenção
dos ministros em não ampliar o número componentes e as competências,
mas setores corporativos do judiciário e da advocacia (OAB e AMB) de-
fendiam a ampliação da legitimidade, com propostas que avançavam para
a universalidade do acesso. 

Tanto no campo jurídico quanto no político houve um grande consenso
sobre a necessidade de ampliar os legitimados, e por influencia do trabalho
de juristas que assessoravam os constituintes essa tendência se firmou na me-
dida em que “Mesmo constituintes favoráveis ao continuísmo do STF apoia-
ram a ampliação parcial da legitimidade ativa.”28, fato que demonstra a in-
transigência dos ministros com propostas inovadoras e mesmo com propostas
voltadas a democratizar o acesso à Corte e também sua própria estrutura.

Na comissão da organização dos poderes e sistema de governo, pro-
postas de centro-esquerda pela manutenção da estrutura do STF e de am-
pliação do rol de acesso ganharam força29. Naquela altura a presença das
entidades de classe já podia ser percebida nos projetos e anteprojetos, e a
tese defendida do STF pela exclusividade do monopólio do PGR perdia
força, ao passo que outros temas defendidos pelos ministros da corte supre-
ma eram rejeitados, ocorriam novas manifestações dos ministros na impren-
sa, orientadas à barganha das posições defendidas30.

Ao final do processo constituinte, era tal o consenso em torno da ne-
cessidade de ampliação que o lobby do Supremo não foi capaz de barrar a
sua alteração. Contudo, os ministros já previam que, logo após a constituinte
de 1987-1988, exerceriam o seu poder para mudar a constituição por meio
da interpretação das normas constitucionais, promovendo alterações que
julgasse necessárias para corrigir eventuais equívocos 31, o que criou de an-
temão um clima de incerteza quanto ao futuro da constituição. Esse quadro
institucional permaneceu durante muitos anos após a promulgação da Cons-
tituição de 1988 e foi responsável por restringir jurisprudencialmente o aces-
so das entidades de classe do art. 103, IX da CF. 

Essa atitude já era prevista na opinião institucional do STF na cons-
tituinte acerca do acesso ao controle concentrado e pela pretensão expli-
citada dos ministros da corte de interpretar os artigos da constituição, sob
o pretexto de ser ela um Frankstein cheio de incongruências que tornariam
o país ingovernável. O contexto pós-constituinte de 1988 era ambíguo,
pois nele cabia um novo texto, uma nova ordem e atores institucionais com
mentalidades comprometida com a continuidade de paradigmas e estrutu-
ras pouco democráticos.

Afirma-se que do ponto de vista jurídico a legitimação das entidades de
classe deu-se em razão da necessidade de tornar mais amplo o acesso ao con-
trole de constitucionalidade pela sociedade civil. Razões mais específicas
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permanecem desconhecidas ante a ausência de debate sobre o tema. A pes-
quisa não identificou falas em atas e anais de discursos sobre a necessidade,
importância, relevância jurídica, impacto na defesa dos direitos fundamen-
tais, ou qualquer outra argumentação capaz de problematizar a sua escolha
em posicionamento contra ou a favor da matéria.

A legitimação dessas entidades se explica pela expectativa do seu po-
tencial de representar anseios sociais, em ser instância que concentraria de-
mandas públicas de grupos sociais, associações de bairros, categorias pro-
fissionais, estudantes, sem nenhum tipo de limitação quanto ao tema ou
quanto a amplitude nacional da atuação de cada uma.

Contudo, a vitória da fórmula, com limitações de participação das asso-
ciações de bairros, de estudantes e minorias sociais sem inserção nacional - ante
a existência de propostas de legitimação sem nenhum tipo de restrição - se viram
prejudicadas pela prevalência de requisitos já no curso da constituinte.

Outros fatores surgem como alternativa para explicar não apenas o sen-
tido dessa legitimação, mas os fatores associados que permitiram que ela
lograsse êxito que vão desde: a) a participação das entidades de classe do
judiciário nas instancias de debate do judiciário; b) a forma regimental da
comissão de sistematização que deliberadamente escolheu uma proposta
dentre outras que versavam sobre o mesmo tema, para compor o seu ante-
projeto; c) a influência do STF e o prestígio dos seus ministros no processo
constituinte; d) o imaginário de que tais entidades se inclinassem mais a de-
fesa de causas coletivas que de classe; e) o acoplamento da discussão com
as propostas de criação de uma corte constitucional, que depois perderam
força, mas que influenciou diretamente as pretensões de legitimar as enti-
dades de classe.

O STF saiu da constituinte mais fortalecido do que entrou, na medida
em que ampliou competências e obteve um amplo rol de direitos de conteú-
dos sociais e fundamentais, consolidou o seu formato constitucional de corte
constitucional que se aprofundaria no cenário pós-constituinte, sem tolerar
rupturas ou alterações profundas no seu formato institucional, guiaram os
debates que lhe diziam respeito, com muitas vitórias e poucas derrotas.

Notadamente os seus ministros aturaram no processo constituinte de
diversas formas para alcançar o êxito das suas propostas e defender-se de
outras formatações indesejáveis. A própria dinâmica do processo constituin-
te reconheceu no supremo o seu árbitro em questões sobre o funcionamento
da ANC, a ponto de ser possível afirmar a existência do poder de veto que
poderia ser utilizado em matérias relevantes para o judiciário, tal era a sua
influencia, que lhe conferia papel preponderante na condução da legalidade
do processo.

O supremo posicionou-se contra a ampliação dos legitimados ativos,
que para ele sobrecarregaria a sua capacidade institucional, contudo, foi
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grande a resistência às propostas de: aumento da quantidade de ministros,
de criação de uma nova corte constitucional, de diminuição das suas com-
petências e de legitimação universal, que permitisse a qualquer afetado em
potencial pelo ato inconstitucional questiona-lo perante o supremo. 

Nesse ponto, a utilização do referencial teórico de Hans Kelsen foi am-
plamente utilizado para que propostas de universalidade não lograssem
êxito, pois segundo o autor essa via ampla de acesso, seria passível de uso
excessivo, com viés egoístico e de baixa técnica pelo parte do cidadão. O
Constituinte Egídio Ferreira Lima defendia, por esse motivo, a ampliação
do número de ministros de 11 para 16, alegando a inviabilidade funcional
de uma corte que seria requisitada não por um único legitimado, mas por
aproximadamente dez.

O STF de direita e centro-direita, historicamente ligado ao Poder Exe-
cutivo, defendeu a exclusividade da PGR, mas observa-se que a ampliação
também foi interessante para o Executivo, permitindo a ele questionar no
supremo também a defesa de interesses ligados ao seu grupo político. A ma-
nutenção do formato institucional associado a aquisição de um extenso ca-
tálogo de novos direitos e um novo rol de legitimados, representa um forte
descompasso na lógica do arranjo institucional alcançado.

O problema de superlotação da pauta, se tornaria ainda mais evidente no
cenário pós-1988, e isso era colocado de modo claro pelos ministros, que
anunciavam a pretensão e até mesmo a necessidade de interpretar a constitui-
ção para torna-la possível de ser operacionalizada, tal era o grau de inconsis-
tência, segundo declarações a imprensa. A pauta da absorção e da seleção foi
amplamente praticada pelo STF, que obteve vitórias e derrotas, mas com-
preendia que o jogo não acabava ali, pois ele seguiria sendo o guardião da
constituição, e por isso, deveria a interpretar os dispositivos constitucionais
do modo que lhe fosse mais estratégico, sobretudo àqueles que dissessem res-
peito ao acesso. Como prometido, o STF submeteu o dispositivo do Art.103,
IX a diversas transformações ao longo dos últimos vinte e sete anos, tudo parte
de uma estratégia iniciada antes mesmo do processo constituinte.

Em que pese a ampliação da legitimidade tenha sido um tema bem dis-
cutido, a composição do rol de entes legitimados não foi acompanhada de
ampla discussão. Em todas as (sub)comissões examinadas notou-se seme-
lhança quanto a ausência de fundamentação da escolha das entidades coor-
porativas como legitimadas ativas. Não houveram avaliações mais profun-
das sobre os impactos desse acesso para o tribunal e se ele tornaria o sistema
mais eficiente na sua finalidade de defender a constituição, por conseguinte
os direitos de interesse público dos cidadãos.

O funcionamento da ANC não favoreceu o amadurecimento das dis-
cussões sobre o tema, e discussões mais aprofundadas sobre a relação entre
as entidades de classe e a finalidade do controle de constitucionalidade res-
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tam pendentes. O espírito público do debate sobre a legitimação das entida-
des de classe restou comprometido pelo modo como ocorreu a inserção da
proposta no texto constitucional, a exemplo do modo subjetivo como a Co-
missão de Sistematização conduziu a escolha do seu anteprojeto, que não
considerou a diversidades de propostas.

De modo reflexo, o tema da legitimação das entidades de classe ocorreu
sob a égide da instalação de uma Corte Constitucional no Brasil, e o critério
de escolha das entidades de classe esteve associado a sua potencial vocação
para a defesa da constituição e de direitos fundamentais. Mas ao passo que
o tema da corte constitucional foi alvo de derrotas, o debate sobre os legiti-
mados permaneceu, tendo sido adotado em um modelo de STF diferente, o
que implica em um descompasso entre o modo de acesso e o atual modelo
de tribunal constitucional.

A proposta de Nelton Friedrich que dava relevo a necessidade de
apreensão da realidade do brasil e tomava com relevância a inclusão das en-
tidades ligadas diretamente a sociedade civil - entidades de bairros, asso-
ciações de professores, estudantes e profissionais liberais, foram descartadas
sem nenhuma discussão.

O alto índice de entidades de classe em audiências públicas é um ele-
mento que aponta para um processo cada vez maior de busca por represen-
tação no jogo político, pois naquela época entidades já entendiam a neces-
sidade de colocar de forma organizada as suas pautas junto aos poderes. A
presença das entidades associativas32 pôde ser notada ao longo de todo o
processo constituinte, elas representavam diversos setores da sociedade so-
bretudo as entidades representativas das carreiras públicas ligadas ao Poder
Judiciário33, assim como as entidades associativas ligadas a sociedade civil
em geral, como as associações de bairros. Merece destaque a forte presença
das corporações jurídicas que participaram ativamente da elaboração dos
textos sobre o Poder Judiciário em diversas instancias.

A forte influência dos juristas e das assessorias jurídicas, colocam em
evidência a influência das corporações ligadas ao Poder Judiciário e a OAB
como atores relevantes na construção de propostas e de legitimação das en-
tidades de classe. Tal presença resultou em influencia significativa nos tra-
balhos constituintes, pois algumas instancias adotaram as suas propostas
por elas por meio de emendas e sugestões incorporadas aos anteprojetos que
foram encaminhados ao plenário. Os juristas estiveram presentes durante
todo o processo constituinte, sobretudo nas instancias que trataram do Poder
Judiciário, pautando propostas de seu interesse e a sua participação intensa
das corporações jurídicas no processo constituinte é um elemento relevante
na explicação das origens da legitimidade das entidades de classe.

A ideia de que as entidades seriam aptas à suscitar a inconstitucionali-
dade de leis e atos do poder público com base na defesa de interesses públicos
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e não de interesses corporativos esteve presente em algumas justificativa
de proposta. Havia, portanto, uma expectativa por parte dos constituintes
acerca da capacidade dessas entidades em representarem os interesses co-
letivos da sociedade.

Ao contrapor o atual estágio de legitimação das entidades de classe
conferida pela jurisprudência do STF com a percepção empírica advinda da
análise do processo constituinte apreende-se um grande distanciamento da
proposta inicial. Em que pese não haver uma fundamentação jurídica e/ou
social mais profunda acerca da escolha das entidades de classe enquanto le-
gitimadas à propositura de ações constitucionais, o atual estágio dessa legi-
timação destoa da sua atribuição inicial, e demonstra o papel que o supremo
possui nesse panorama. 
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NOTAS

1 Mestre pela Universidade de Brasília (FD/UnB). e-mail: fsalesn@me.com

2Doutor pela Universidade de Brasília (FD/UnB) e professor (FD/UnB). e-
mail: alexandre.araujo.costa@gmail.com

3 Este artigo é fruto da pesquisa desenvolvida pelos autores a nível de titula-
ção em Mestrado no Pós-Graduação em Direito, Estado e Constituição da Facul-
dade de Direito da Universidade de Brasília.. A referida dissertação de mestrado é
intitulada de “A legitimidade das entidades corporativas no controle de constitu-
cionalidade brasileiro”, e encontra-se disponível no repositorio institucional no
sítio eletrônico: http://www.bce.unb.br/bibliotecas-digitais/repositorio/teses-e-
dissertacoes/. O trabalho utiliza o conjunto de dados levantados e publicados por
Luiz Werneck Vianna e outros na sua pesquisa “A judicialização da política e das
relações sociais no brasil” assim como os publicados por Alexandre Araújo Costa,
Juliano Zaiden Benvindo e outros na pesquisa “a quem interessa o controle con-
centrando de constitucionalidade”. As duas pesquisas mapeiam qualitativamente
e quantitativamente todas as ações do controle concentrado desde a promulgação
da carta magna, até os dias da publicação das respectivas pesquisas, sendo uma
de 2002, a outra de 2015, o que as habilitam para tomarmos esse panorama como
um chão estável de análise do ponto de vista do rigor na sua elaboração e ampli-
tude temporal.

4 Valioso ressaltar, que a linguagem dos direitos fundamentais também atra-
vessa a relação entre direito e política, e ambas possuem a atribuição de um agir
orientado pela defesa desses direitos, “Uma explicação hegemônica da divisão de
trabalho entre essas duas instituições é dada por Ronald Dworkin, que enxerga a
defesa de direitos fundamentais como a tarefa central das cortes – o “fórum do
princípio” – e a deliberação sobre políticas públicas (policies) o papel principal
de parlamentos representativos – que poderíamos chamar de “fórum da utilidade”.
Cf. MENDES, Conrado Hübner, Direitos fundamentais, separação de poderes e
deliberação, São Paulo: USP, 2008, p.2.

5 Segundo Luís Roberto Barroso “É para assegurar a supremacia da Consti-
tuição e de suas normas, tanto procedimentais quanto substanciais, que existem
os diferentes mecanismos de controle de constitucionalidade, cuja premissa teó-
rica mais destacada é a supremacia da Constituição. Exerce-se o controle porque
a Constituição é suprema, tendo como fundamento de legitimidade, hoje, a busca
da realização dos direitos fundamentais.  Cf. MIRANDA, Jorge. Controle da cons-
titucionalidade e direitos fundamentais. In: Revista da EMERJ, Rio de Janeiro,
v. 6, n. 21, 2003, p.61.
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6 Jorge Miranda esclarece que “O constitucionalismo não se reduz, por certo,
a controle de constitucionalidade e a direitos fundamentais. Envolve mais do que
isso: envolve legitimidade democrática, divisão de poder, legalidade da adminis-
tração. Mas hoje existe perfeita consciência de que só faz sentido falar em cons-
titucionalismo ou em Estado de Direito que se verifique, nos textos e na prática,
garantia dos direitos fundamentais e esta implica controle de constitucionalidade,
seja qual for o sistema que se adote.” Cf. MIRANDA, Jorge. Controle da consti-
tucionalidade e direitos fundamentais. In: Revista da EMERJ, Rio de Janeiro,
v. 6, n. 21, 2003, P.61.

7 Cf. BENVINDO, Juliano Zaiden; COSTA, Alexandre Araújo (2014). A
Quem Interessa o Controle Concentrado de Constitucionalidade? O Descompasso
entre Teoria e Prática na Defesa dos Direitos Fundamentais. Brasília: Universi-
dade de Brasília. p.78.

8 Na Constituição de 1988 ocorreu a ampliação dos atores políticos aptos à
provocar o STF que antes era prerrogativa única do Procurador-Geral da Repú-
blica. Atualmente, juntamente com ele, podem provocar o STF, no controle con-
centrado, o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara
dos Deputados, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do
Distrito Federal, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, o Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no
Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito na-
cional, conforme prevê o artigo 103 da CF/88.

9 Dentre outras alterações, ocorreram a criação de novas ações (ampliando o
seu escopo) e a introdução de uma possibilidade de modulação dos efeitos da de-
cisão, que podem ser tanto ex tunc como ex nunc. Já na última década as modifi-
cações mais importantes ocorreram no controle difuso, antes de caráter acentua-
damente concreto, que foi tornado cada vez mais abstrato, com a introdução de
súmulas vinculantes (capazes de dar efeitos erga omnes a decisões em controle di-
fuso) e com decisões do STF que têm aplicado ao controle difuso as regras do con-
trole concentrado, como a modulação de efeitos. Assim, nos últimos 15 anos, tem
havido um processo de esvaziamento do controle difuso e de ampliação do controle
concentrado, movimento este que tem sido defendido sobretudo por alguns minis-
tros da Suprema Corte brasileira, como o mais representativo de um novo momento
constitucional brasileiro de defesa dos direitos e garantias fundamentais.

10 Para Marcelo Cattoni e Menellick Netto o controle difuso possui mais vanta-
gens no nosso contexto local por ser “mais antigo e com maior experiência enraizada
na prática brasileira.” Cf. BENVINDO, Juliano Zaiden; COSTA, Alexandre Araújo
(2014). A quem Interessa o Controle Concentrado de Constitucionalidade? O
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Descompasso entre Teoria e prática na Defesa dos Direitos Fundamentais. Bra-
sília: Universidade de Brasília, p.24-25.

11 Nesse cenário formatou-se três discursos padrões que estavam direcio-
nados a quebra dessa exclusividade da PGR: o da inviabilidade do direito do ci-
dadão, o da vinculação do Procurador ao Presidente da República e o do juízo de
constitucionalidade prévio, que era exercido pelo procurador, que substituía o
papel do STF.

12 Segundo Alexandre Costa, “Esse equívoco evidencia que alguma formas
de pensar lançam suas raízes tão fortemente em nossa visão de mundo, que muitos
dos que tentam combatê-las terminam por repeti-las, ainda que inconscientemen-
te. Seguindo o mesmo caminho do teólogo que buscava o direito na vontade de
deus, os teóricos absolutistas buscaram o direito na vontade do rei, sendo ambas
essas teorias de cunho eminentemente imperativista (porque o direito era visto
como uma ordem do soberano ao súdito) e voluntarista (porque o direito era visto
como fruto da vontade do soberano). E os revolucionários franceses, buscando
romper com o antigo regime, apenas mudaram o soberano de lugar, substituindo
o rei pelo legislador, mas mantendo todo o restante da estrutura.” COSTA, Ale-
xandre Araújo. Direito e Método: diálogos entre a hermenêutica filosófica e a
hermenêutica jurídica. Brasília, 2008. Tese (Doutorado em Direito) - Programa
de Pós-Graduação em Direito, Universidade de Brasília, 2008. P. 197-198.

13 Segundo Luis Alberto Warat “quando observamos a forma em que esta
concepção de racionalidade científica é apropriada na práxis do direito, verifica-
mos como nenhum dos fatores, aparentemente rejeitados, deixa de manifestar-se.
E o conhecimento científico do direito termina sendo um acúmulo de opiniões va-
lorativas e teóricas, que se manifestam de modo latente no discurso, aparentemen-
te controlado pela episteme. Estamos diante do senso comum teórico dos juristas,
que é um conhecimento constituído, também, por todas as regiões do saber, em-
bora aparentemente, suprimidas pelo processo epistêmico. O senso comum teórico
não deixa de ser uma significação extra- conceitual no interior de um sistema de
conceitos, uma ideologia no interior da ciência, uma doxa no interior da episteme.
Trata-se de uma episteme convertida em doxa, pelo programa político das verda-
des, executado através da praxis jurídica. Nesta ordem de idéias, o saber crítico
pode ser definido como uma doxologia, que procuraria o valor político do conhe-
cimento científico do direito, tornando, este, opinião de ofício pela práxis jurídi-
ca.” Cf. WARAT, Luiz Alberto. Saber crítico e senso comum teórico dos juris-
tas. Revista Sequência, Santa Catarina, v. 3, n. 5, 1982. p. 52

14 Para Kelton De Oliveira Gomes, em seus primórdios, “Na história do con-
trole concentrado de constitucionalidade, a prevalência da identificação do PGR
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na categoria “representação da União” e a consolidação da jurisprudência que co-
locava o Chefe do Parquet Federal como “juiz da representação” – na expressão
de Themístocles Cavalcanti (CAVALCANTI, 1966, p. 118) –, foram condições
de possibilidade para que a funcionalidade do controle concentrado passasse a ser
debatida não apenas em função do modo como o PGR deveria atuar junto ao STF,
mas também à luz da demanda de ampliação do rol de legitimados para iniciar o
procedimento de arguição de inconstitucionalidade. Começava a se estabelecer
uma relação entre a relevância da incidência política, possível pela via do controle
concentrado, e o fato deste ter sua materialização condicionada ao interesse do
PGR e, por conseguinte, do Governo Federal. (…) No mesmo sentido, Elival
Ramos, em análise do funcionamento do sistema de controle concentrado durante
a vigência da Constituição de 1967, afirma que a limitação da iniciativa da argui-
ção de inconstitucionalidade ao PGR era a raiz da falta de “impacto mais decisivo
em nosso sistema de fiscalização jurisdicional” (RAMOS, 2010, p. 221). Por isso
mesmo, o tema da ampliação do rol de legitimados para a deflagração do controle
concentrado seria bastante presente na Assembleia Nacional Constituinte de 1987-
8. Cf. GOMES. Kelton de Oliveira. Em defesa da Sociedade? Atuação da pro-
curadoria Geral da República em Controle Concentrado de Constituciona-
lidade (1988-2012). Dissertação de Mestrado. UnB: 2015.

15 As chaves de busca da pesquisa foram: inconstitucionalidade, controle de
constitucionalidade, Procurador-Geral, Controle Concentrado, legitimidade, en-
tidades de classe, entidades representativas, monopólio, Supremo Tribunal Fede-
ral, Corte Constitucional. 

16 Uma visão de Cícero Araújo (2013), que nos também compartilhamos, é
a de que “Até recentemente, poucos trabalhos acadêmicos sobre a trajetória da re-
construção constitucional do país a partir de 1988 se dedicaram a analisar o pro-
cesso constituinte que a desencadeou. Grande parte da literatura em várias disci-
plinas voltou-se à análise do texto constitucional e das consequências deste no
plano das práticas jurídicas; da relação entre os poderes; ou mesmo – este mais
amplo – das práticas sociais. Na ciência/sociologia política, estudos importantes
foram feitos sobre as reformas constitucionais ocorridas ao longo da década de
1990, mas também nesse campo disciplinar, a atenção ao processo constituinte
foi relativamente menor. Essa tendência vem se revertendo nos últimos anos e há
diversas razões para isso. Dentre elas, basta mencionar duas. Primeiro, um deslo-
camento mais ou menos natural dos interesses de pesquisa, que vai da análise dos
resultados (a própria Carta promulgada em 1988) à interrogação sobre o processo
político que levou a eles. A expectativa, dessa forma, é a de ganhar uma compreen-
são mais profunda do sentido histórico (especialmente em relação ao futuro) das
novas práticas constitucionais. Segundo, um razoável distanciamento temporal
do objeto – talvez ainda um tanto pequeno para a escala dos historiadores, mas já
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bastante considerável para a dos cientistas políticos, sociólogos e juristas, se con-
siderarmos sua propensão a analisar acontecimentos “à quente”. Poder-se-ia dizer
até que o interesse sobre o assunto vem crescendo à medida que essas disciplinas
passaram a notar certas vantagens cognitivas da análise de processos históricos
de médio prazo. Ou seja, nem tão remotos a ponto de enfraquecer demais os elos
do passado com o presente e o futuro visível, nem tão imediatos, a ponto de se
perder a perspectiva mesma de um “processo””. Cf. ARAUJO, Cicero. Introdução.
Lua Nova,  São Paulo ,  n. 88, p.25-28, 2013.  p.26.

17 Segundo Juliano Zaiden, são duas as premissas básicas do controle con-
centrado de constitucionalidade do STF: “A da efetividade, premissa de que com
a legitimação das entidades coorporativas para o controle concentrado de cons-
titucionalidade é, efetivamente, adequada para a defesa de direitos e garantias fun-
damentais; e a da racionalidade do procedimento, premissa de que o controle con-
centrado de constitucionalidade é racionalmente mais condizente com esse
espírito democrático.” Cf. BENVINDO, Juliano Zaiden; COSTA, Alexandre
Araújo (2014). A quem Interessa o Controle Concentrado de Constituciona-
lidade? O Descompasso entre Teoria e prática na Defesa dos Direitos Funda-
mentais. Brasília: Universidade de Brasília, p.2.

18 A declaração de João Gilberto Lucas Coelho é emblemática sobre a atuação
dos ministros do STF para na defesa da forma institucional perquirida: “Há poucas
semanas veio, a convite da Embaixada da Itália, o Presidente de Corte Constitucio-
nal da Itália a este País, que é a maior autoridade judiciária da Itália, é um jurista
que tem livros publicados e é, internacionalmente, muito respeitado nesta matéria.
(...)A palestra foi excelente, sobre o funcionamento do Tribunal Constitucional da
Itália, mas também sobre a visão que a Itália tem do parlamentarismo, do critério
de regiões, do regionalismo italiano e de vários outros aspectos. O debate que de-
veria acontecer depois foi prejudicado, porque o Ministro Cordeiro Guerra, do Su-
premo Tribunal Federal, fez urna observação de que a palestra tinha sido muito boa,
elogiou a competência do ilustre visitante, mas disse que aqui, internamente, ela
poderia ser tomada como motivo contra uma instituição cujos membros – e a frase
não me foge da cabeça – estão dispostos a defendê-la até as últimas consequências.
Foi tão grave essa frase que me deu vontade de perguntar, por exemplo – eu queria
perguntar ao ilustre visitante – se os dispositivos em relação à propriedade, que na
Itália são muito interessantes, têm motivado graves crises constitucionais, ou como
é que a coisa se tem interpretado. Não se falou mais nesse assunto e o debate foi en-
cerrado. Ora, se vem o Presidente da Corte Constitucional de um país visitar o Brasil
e, na Embaixada do seu País, num ano de Constituinte, num processo Constituinte,
ele ouve isso de um membro da Suprema Corte brasileira, essas coisas mostram a
gravidade.” Cf. Brasil. Assembléia Nacional Constituinte. Comissão da Organiza-
ção Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. Subcomissão de Garantia da
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Constituição, Reformas e Emendas. Ata da 5˚ Reunião Ordinária, Realizada em 29-
04-87. Brasília: Senado Federal, 1987, p.25.

1 Grifo nosso. Cf. KOERNER, A.; FREITAS, Lígia Barros de; O Supremo na
constituinte e a constituinte no Supremo, 04/2013, Lua Nova, Vol. 88, pp.141-184,
São Paulo, SP, BRASIL, 2013. P.164-165.

20 “O relator Plínio de Arruda Sampaio incorporou a ampliação da legitimi-
dade ativa para ADI nos seus anteprojetos. O primeiro anteprojeto elencou como
legitimados o presidente da República, as mesas do Senado, da Câmara Federal,
as assembleias legislativas, as câmaras municipais, os tribunais superiores e de jus-
tiça, os partidos políticos registrados, o conselho federal da OAB e os promotores-
gerais. No segundo, foi incorporada a emenda de Plínio Martins (PMDB/MS), que
incluía os conselhos seccionais da OAB. (...)Na subcomissão dos direitos políticos,
dos direitos coletivos e das garantias e na comissão da soberania e dos direitos e
garantias do homem, a criação do tribunal das garantias constitucionais e a amplia-
ção das garantias constitucionais – notadamente o mandado de injunção – preva-
leceram em todas as fases. Por sua vez, na subcomissão do Poder Judiciário e do
Ministério Público, o primeiro relatório e anteprojeto do relator, Plínio de Arruda
Sampaio (PT/ SP), adotou o tribunal constitucional, conforme a orientação de seu
partido e da OAB. Mas os outros membros da subcomissão não receberam bem a
proposta. Apresentaram 28 emendas e as negociações levaram à adoção da formu-
lação de Michel Temer (PMDB/SP): a criação de uma seção constitucional dentro
do STF. (...) A subcomissão aprovou a proposta, derrotando as emendas pela ma-
nutenção do STF (14 votos a 5) ou a criação do tribunal constitucional (18 votos a
1).” Ibid. P.165. 

21 Ibid. p.171.

22 Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
S0104-62762015000100157

23 Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
S0104-62762012000200006

24 Leonardo Barbosa entende que a fórmula da continuidade política é alta-
mente questionável frente as mobilizações sociais que permitiram a articulação de
uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Barbosa afirma que durante toda a
década de 80, os agentes políticos responsáveis por organizar o processo de tran-
sição refutaram insistentemente a ideia de uma ruptura constitucional. Os ecos
dessa posição, segunda a qual “no Brasil nunca houve rompimentos” (JOBIM,
2004, p. 9), ressoam no constitucionalismo brasileiro até hoje (...) a vasta “literatura
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constituinte” produzida por diversos setores da sociedade civil registra, em peso,
que o movimento pela reconstitucionalização do país apresentava uma pretensão
de ruptura com a ordem autocrática. Não se tratava de uma conciliação e muito
menos de um desenlace do movimento “revolucionário” de 1964, mas da refutação
às ideias centrais daquele regime.” Cf. BARBOSA, Leonardo Augusto de Andrade.
Mudança constitucional, autoritarismo e democracia no Brasil pós -1964.
2009. 409 f. Tese (Doutorado em Direito)-Universidade de Brasília, Brasília,
2009.p. 161-162). O objetivo institucional da autopreservação se encontrava fac-
tível no terreno da doutrina ideológica que buscava na tradição (no conservadoris-
mo representado pelo pensamento da direita ou centro-direita) validar a forma ins-
titucional do supremo tribunal federal. 

25 Diversos meios foram utilizados como plataforma de publicidade das
ideias dos Ministros do STF, eles participaram de seminário, organizaram eventos,
concederam entrevistas, publicaram livros, participaram de audiências Públicas
do processo constituinte e se articularam politicamente de modo a influir no re-
sultado das votações.

26 Cf. KOERNER, A.; FREITAS, Lígia Barros de; O Supremo na consti-
tuinte e a constituinte no Supremo, 04/2013, Lua Nova, Vol. 88, pp.141-184,
São Paulo, SP, BRASIL, 2013. p. 181.

27 Cf. KOERNER, A.; FREITAS, Lígia Barros de; O Supremo na consti-
tuinte e a constituinte no Supremo, 04/2013, Lua Nova, Vol. 88, pp.141-184,
São Paulo, SP, BRASIL, 2013. p P.165.

28 “No primeiro anteprojeto do relator Egídio Ferreira Lima (PMDB/SE), o
STF voltou a ter a estrutura então vigente, sem seção especializada constitucional,
composto por dezesseis ministros com mandato de doze anos, sem recondução.
Também foram modificados os legitimados a proporem ADI, com o acréscimo do
primeiro-ministro e governadores, e com a exclusão da competência dos conse-
lhos seccionais da OAB. O segundo anteprojeto do relator acrescentou as confe-
derações sindicais. Com as votações dos destaques de emendas, o anteprojeto final
da comissão recebeu mudanças importantes: os ministros do STF passaram a ser
vitalícios e os tribunais superiores e tribunais de justiça foram excluídos dentre
os legitimados ativos para a ADI.” Cf. KOERNER, A.; FREITAS, Lígia Barros
de; O Supremo na constituinte e a constituinte no Supremo, 04/2013, Lua
Nova, Vol. 88, pp.141-184, São Paulo, SP, BRASIL, 2013. P.166.

29 “Na comissão de sistematização, os dispositivos polêmicos do STF co-
meçaram a sofrer modificações, com negociações entre a direção da Constituin-
te e o STF. O ministro Oscar Corrêa publica O supremo tribunal federal, corte
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constitucional do Brasil, no qual atribuiu a proposta de criação da corte constitu-
cional a críticas injustas ao STF. Fez também uma ameaça velada ao afirmar que
os ministros eram discretos porque o STF “poderia vir a ter que dirimir” a contro-
vérsia (Corrêa, 1987, p. VIII). Em 1˚ de setembro de 1987, o Jornal do Brasil no-
ticiou que Antonio Marimoto pediu o aproveitamento de emenda com 39 mil as-
sinaturas para que entidades, assembleias legislativas e partidos políticos
pudessem arguir inconstitucionalidade junto ao STF.” Ibid. P.167-168.

30 “Às vésperas da promulgação, eram grandes as incertezas sobre a finaliza-
ção dos trabalhos, os impactos das novas normas e a fidelidade dos dirigentes às
inovações da nova Constituição. Os ministros do STF estavam no centro dessa in-
certeza, agentes da ordem constituída que participaram dos esforços para frear a
Constituinte e que agora interpretariam o texto constitucional. Eles voltam a atuar
como opinantes constitucionais, ao assumir o ponto de vista de juízes que examinam
as dificuldades da aplicação do texto. Antes da aprovação do texto final, expressam
suas opiniões em declarações à imprensa, seminários e eventos promovidos pelo
próprio STF. A respeito do STF, Moreira Alves, Oscar Dias Corrêa e Djaci Falcão,
adotando uma perspectiva de continuidade, retomavam a agenda anterior à Consti-
tuinte, a partir da qual viam como negativas as inovações, tanto no que foi criado
quanto eliminado pela Constituição, e prognosticavam o aprofundamento da crise
do tribunal. A apreciação era compartilhada por Aldir Passarinho, Néri da Silveira
e Francisco Rezek. Outros ministros eram menos claros. Célio Borja adotava a pers-
pectiva da continuidade das duas ordens constitucionais. Esperava que, na aprecia-
ção das ações de inconstitucionalidade, o STF viesse a fazer uma interpretação mais
constante e mais dinâmica da Constituição. (...) A ampliação do acesso à ação direta
de inconstitucionalidade permitiria isso, pois não se dependia mais da iniciativa do
PGR. Haveria, então, maior presença político-constitucional do STF. Em seminá-
rios, Sydney Sanches apenas expunha os artigos da nova Constituição, sem comen-
tários além da responsabilidade acrescida aos juízes.(...) No pós-constituinte, os juí-
zes passariam a inocular em seus julgamentos as inovações políticas e sociais
trazidas pela nova Constituição. Julgavam segundo suas convicções, ao mesmo
tempo que retribuíam os apoios recebidos, no momento que se iniciavam novas ba-
talhas pela expansão e efetividade dos direitos.” Cf. KOERNER, A.; FREITAS,
Lígia Barros de; O Supremo na constituinte e a constituinte no Supremo,
04/2013, Lua Nova, Vol. 88, pp.141-184, São Paulo, SP, BRASIL, 2013, p.176-177.

31 “O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa): A Presidência, registra, inicial-
mente, sua satisfação com a presença, no plenário, de diversas entidades e asso-
ciações de classe.” Cf. Brasil. Assembléia Nacional Constituinte. Comissão de
organização de poderes e sistema de governo. Ata da Comissão da Organização
dos poderes e sistema de governo. 12/06/1987. 7˚ Reunião Ordinária. Brasília:
Senado Federal, 1987, p.86
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3 “O Sr. Presidente registrou a presença no recinto de diversos representantes
de associações e entidades ligadas ao Poder Judiciário.” Cf. Brasil. Assembléia
Nacional Constituinte. Comissão de organização de poderes e sistema de governo.
Ata da Comissão da Organização dos poderes e sistema de governo. 09/06/1987.
5˚ Reunião Ordinária. Brasília: Senado Federal, 1987, p.69
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A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA COMO ARTIFÍCIO
ANTIDEMOCRÁTICO DO CAPITAL

Jéssica Flávia Rodrigues Corrêa, 
mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade

Federal de Campina Grande- PB.

Resumo: A atual crise política e econômica vivenciada faz saltar aos olhos
a necessidade de se precaver criticamente contra uma tempestade de in-
formações que chegam diariamente pelos meios midiáticos tradicionais.
Nesse contexto, um dos pontos que merecem maiores esclarecimentos
são as decisões dos tribunais brasileiros, aparentemente coerentes e en-
voltas a explicações simplistas, frente a questões políticas de interesse pú-
blico e que deveriam ser decididas através de meios democráticos (Le-
gislativo e Executivo). Ao analisar o fenômeno crescente da judicialização
da política, encontram-se, além de explicações jurídicas, condições fa-
voráveis para a ocorrência desse fenômeno no âmbito social. O fato de
a sociedade brasileira ser hierarquizada e possuir resquícios de conser-
vadorismo e autoritarismo incentiva o consenso entre a população de que
a solução para os problemas sociais e políticos pode ser encontrada nos
tribunais, ao invés da política. Ao elencar esses fatores, observa-se que
os mesmos enfraquecem a soberania popular, retirando a responsabili-
dade dos cidadãos de uma participação maior na vida política do país.
A judicialização facilitaria o afastamento da política nas democracias,
afetando o equilíbrio dos poderes na medida em que se propicia a inva-
são do Direito na Política.

Palavras-chave: Judicialização da Política; Direito e marxismo; Soberania
Popular; Democracia 

Abstract:The current political and economic crisis experienced makes the
need to take a critical look at a storm of information that comes daily
through traditional media. In this context, one of the points that merits furt-
her clarification is the decisions of the Brazilian courts, apparently coherent
and surrounded by simplistic explanations, on political issues of public in-
terest and that should be decided through democratic means (Legislative
and Executive). In analyzing the growing phenomenon of the judicializa-
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tion of politics, there are, besides legal explanations, favorable conditions
for the occurrence of this phenomenon in the social sphere. The fact that
Brazilian society is hierarchical and has traces of conservatism and aut-
horitarianism encourages consensus among the population that the solution
to social and political problems can be found in the courts, rather than po-
litics. In listing these factors, it is observed that they weaken popular sove-
reignty, removing the responsibility of the citizens for a greater participa-
tion in the political life of the country. Judicialisation would facilitate a move
away from politics in democracies, affecting the balance of powers insofar
as the invasion of Law in Politics is allowed.

Keywords: Judicialization of the Policy; Law and Marxism; Popular Sove-
reignty; Democracy

1 INTRODUÇÃO
Com fundamento no princípio dos freios e contrapesos, uma evolução da
divisão Tripartida de Montesquieu que preconiza que os Poderes (Legisla-
tivo, Executivo e Judiciário) devem trabalhar de forma harmônica, indepen-
dente e se auto- controlarem, nasce a judicialização da política, ou seja,
questões sociais de cunho político, social e moral sendo decididas em caráter
definitivo pelo Judiciário.

Ao analisar o fenômeno crescente da judicialização da política encon-
tram-se, além de explicações jurídicas, condições favoráveis para a sua ocor-
rência no âmbito social. Diferente do ativismo judicial que trata da discussão
da hermenêutica jurídica, a judicialização não é um problema próprio do
Direito, pois envolve o imaginário social e a falta de credibilidade, por parte
da sociedade, nos agentes políticos.

O fato de a sociedade brasileira ser hierarquizada e possuir resquícios
de conservadorismo e autoritarismo incentiva a ideia de que a solução para
os problemas sociais e políticos pode ser encontrada nos tribunais, em vez
da política. Ao elencar esses fatores, observa-se que os mesmos enfraque-
cem a soberania popular, retirando a responsabilidade dos cidadãos de uma
participação maior na vida política do país. A judicialização facilitaria o
afastamento da política nas democracias, afetando o equilíbrio dos poderes
na medida em que se propicia a invasão do Direito na Política. Nesse senti-
do, destaca-se o pensamento do constitucionalista Lênio Streck (2013), para
quem o Poder Judiciário poderia dizer não às questões políticas apresenta-
das, pois a cidadania se fortalece com a luta. Com todas as questões sendo
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decididas no terreno do direito há uma tutela do Judiciário ao voto mal pen-
sado dos cidadãos.

Um dos fatores que facilitou esse fenômeno jurídico foi à ampliação
do acesso à justiça almejada durante o processo de redemocratização do Bra-
sil, mas esse desejo encontrou limites no caráter excludente e desigual do
capitalismo brasileiro, na reprodução das desigualdades sociais e no sistema
judicial burocrático. 

A judicialização da política pode parecer, em um primeiro momento,
uma possibilidade de reforço da democracia, onde os intérpretes da norma
poderiam preencher as lacunas deixadas pelos demais poderes e garantir a
eficácia dos direitos fundamentais. Tudo seria possível: destituir governan-
tes, conceder benefícios sociais sonegados pela administração pública, san-
cionar empresas que poluem o meio ambiente e atacam a liberdade sindical,
combater a corrupção e etc. Todavia, quem assim pensa não percebe que o
intuito de uma superestrutura na sociedade ultrapassa o querer de cada
agente individual. Quando se trata de instituições de Estado, deve-se ob-
servar que sua origem está atrelada a reprodução do sistema social, ou seja,
como um conjunto de relações sociais que vão além do domínio das von-
tades individuais.

O Poder Judiciário, através de suas decisões, que, em tese, deveriam
transmitir segurança jurídica, cada vez mais tem decidido com um viés polí-
tico adentrando na esfera de outros poderes. O que se busca é entender de que
forma a judicialização da política ameaça a democracia e investigar a possível
ligação dos Tribunais e de suas decisões com interesses econômicos.

Diante do panorama acima exposto e para compreensão desse fenôme-
no, se faz necessário utilizar de uma prospecção bibliográfica no campo ju-
rídico, político e das Ciências Sociais, utilizando-se de métodos majorita-
riamente qualitativos e tendo como aporte teórico central os ensinamentos
de Karl Marx.

JUDICIALIZAÇÃO DA pOLÍTICA E ATIVISMO JUDICIAL
A vida do direito é uma luta: luta dos povos, do Estado, das classes, dos in-
divíduos. Todos os direitos da humanidade foram conquistados na luta [...]

Assim se inicia a obra de Ihering (2009,p.23), A Luta pelo Direito, es-
crita originalmente em 1872 e que nunca esteve tão atual. Todo direito- o fim
da escravidão, o sufrágio universal, a luta pelo fim dos crimes de honra, o
fim da impunidade do assédio sexual e até mesmo o fim da ruptura de uma
ditadura e a busca por uma democratização do direito e das instituições judi-
ciais promovidas no processo de redemocratização brasileiro- é fruto de lutas.
Lutas que não tiveram suas bandeiras levantadas pela instituição judiciária.
Foram acima de tudo lutas políticas, lutas de movimentos sociais.
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Em pleno século XXI Ricardo Lewandowski (ANAMATRA,2014),
Ministro do Supremo Tribunal Federal, em reunião na Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros, afirmou que vivenciamos o século do Judiciário e este
fato se deve na crença de que as pessoas teriam descoberto que possuíam
direitos e estavam na busca pela sua efetivação. Os cidadãos, a partir desse
momento, passam a cobrar do Estado a concretização de seus direitos -
saúde, educação, segurança, moradia- utilizando o Poder Judiciário como
instrumento de controle dos demais poderes e forma de reivindicar o que se
entende como devido.

Para que os direitos fossem efetivados e ainda protegidos, se fez ne-
cessário uma nova forma de aplicar, interpretar e limitar as ações do Estado
dentro das normas constitucionais: estamos diante do constitucionalismo.
O constitucionalismo busca modificar não só o Direito, mas principalmente
o pensamento dos aplicadores deste. Proporciona uma cobertura justeórica
à constitucionalização, normalmente em aspectos não positivistas, mas sim
resgatando os aspectos material (moral crítica sob a forma de direitos fun-
damentais), estrutural (referente às normas constitucionais, mais especifi-
camente aos princípios constitucionais), funcional (Direito como sistema
dinâmico de argumentos, ponderação na aplicação dos princípios constitu-
cionais) e político ( equilíbrio das forças dos demais aspectos com destaque
para o ativismo judicial crescente). (FIGUEROA, 2012, p.520)

Na busca constante para o cumprimento dos valores constitucionais, o
Poder Judiciário acaba por exercer maior controle sobre outros poderes, isto
ocorre, por exemplo, por não existirem casos juridicamente relevantes que
não sejam regulados, no pós- positivismo. Se um caso tem sua solução na
aplicação de uma regra do sistema de forma direta, é considerado fácil. Se a
solução não se dá pela simples aplicação direta de uma norma do sistema, re-
querendo intensa atividade deliberativa, é chamado de caso difícil, exigindo
que se pondere o Direito para o caso. Nestes casos, o aplicador do Direito
conta com liberdade para chegar a uma solução, no entanto esta não é arbi-
trária (REGLA,2010,p.20), necessitando de maior responsabilidade para que
haja uma justificação concreta e fundamentada que embase sua escolha. Essa
liberdade para solucionar o caso, abre margem para o Ativismo Político, que
corresponde a uma postura adotada pelo magistrado com relação à interpre-
tação das leis e da Constituição, o que possibilita que se amplie o alcance das
normas decorrente da retração do Poder Legislativo (BARROSO,2008). 

O contrário do ativismo é a autocontenção judicial, onde o judiciário
procura não interferir nas ações de outros poderes, ou seja, há uma abertura
maior à atuação dos Poderes Políticos, possuindo forte deferência em rela-
ção ás ações e omissões destes. O ativismo judicial induz a uma discussão
hermenêutica, ou seja, uma discussão localizada exclusivamente no campo
jurídico (TASSINARI, 2013).
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A judicialização é entendida como conditio sine qua non do ativismo.
Esta expressão é utilizada para conceituar retirada de uma questão política
do campo legislativo para inseri-la no universo judiciário.  Este processo é
facilitado, no entender de Barroso (2008), pelo amplo acesso ao STF por via
das ações diretas. Ainda segundo o autor, não é alienígena a ideia de que
questões morais e políticas consideradas relevantes passem pelo STF.

Tate e Vallinder (1995 apud CARVALHO 2004) afirmam que judicia-
lização se trata da reação do Judiciário através da provocação de um terceiro,
com o intuito de revisar o poder político tomando como base a Constituição.

Desta forma nota-se que a busca por uma efetivação da Constituição,
pelo cumprimento dos direitos fundamentais - somado, muitas vezes, a inér-
cia do Executivo ou Legislativo- colocou nas mãos do Poder Judiciário à
decisão de casos que possuem essência política.

As decisões proferidas pelo STF em relação à pesquisa com células-
troncos, limitações ao uso de algemas e a suspensão do processo de Im-
peachment para decisão de como seria o seu rito são alguns exemplos de Ju-
dicialização.

A judicialização pode ocorrer de diversos modos, como na atuação dos
tribunais no que tange à revisão dos atos do Executivo e do Legislativo com
fundamento no sistema de freios e contrapesos e na Constituição, assim
como no aumento dos métodos de tomada de decisão empregados por tri-
bunais que excedem o âmbito especificamente judicial. Nesse cenário, des-
taca-se a relação entre política e direito.

Assim sendo, compreende-se que a judicialização – diferente do ati-
vismo- não possui seu nascimento propriamente no interior do sistema ju-
rídico. Ela não é própria do Direito, pois envolve a problemática do imagi-
nário social e a falta de credibilidade nos agentes políticos. A solução do
problema da judicialização não requer apenas estratégias jurídicas para con-
ter sua crescente, pois se trata, antes de tudo, de um problema social.

Tonelli (2013) atribui às condições favoráveis para a ocorrência da ju-
dicialização ao fato da sociedade brasileira ser uma sociedade hierarquizada
e em muitos aspectos autoritária, com a cultura política permeada por con-
servadorismo. Não é por acaso, segundo a filósofa, que a sociedade brasi-
leira se esconde por trás do mito da democracia racial e não se escandaliza
com as torturas ainda hoje praticadas nas delegacias e prisões. A sociedade
brasileira ainda é pouco familiarizada com a ideia de respeito aos direitos
humanos, ficando fácil o convencimento das pessoas de que a solução para
os problemas sociais e políticos é facilmente encontrada nos tribunais. Ou-
trossim, até que ponto essa busca pela afirmação e luta por direitos por den-
tro do Judiciário implica fortalecimento da democracia? Esta indagação leva
ao questionamento do próprio sentido da palavra democracia.
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JUDICIALIZAÇÃO DA pOLÍTICA: REFORÇO A
DEMOCRACIA?
No senso comum a democracia é um regime político baseado no consenso
verificado de todos os cidadãos, ou seja, trata-se de um regime onde se im-
pera a soberania popular.

Mas como surgiu esse conceito comum de democracia? Serão suas raí-
zes tão consensuais assim?

Parafraseando Hegel, Karl Marx (2011, p.25) abre o 18 Brumário en-
fatizando que todos os fatos da história se repetem duas vezes: a primeira
como tragédia e a segunda como farsa. A história da democracia não fugiu
a regra. Com o intuito de tomar o poder e exercê-lo sozinho, a burguesia
afastada do poder direto do Estado Absolutista conseguiu fazer da sua luta
pelo poder a luta de toda a massa.

Nenhuma classe da sociedade burguesa pode desempenhar este papel sem
provocar um momento de entusiasmo em si e na massa, momento durante o
qual confraterniza e se funde com a sociedade em geral, com ela se con-
funde e é sentida e reconhecida como seu representante geral, que suas pre-
tensões e direitos são, na verdade, os direitos e pretensões da própria socie-
dade. Somente em nome dos direitos gerais de sociedade pode uma classe
especial reivindicar para si a dominação geral. (MARX, 2010, p.100)

Para conseguir tal apoio, a burguesia insculpiu a ideia de que lutava
contra os desmandos do Rei e a favor dos direitos e garantias individuais e
que todas as deficiências do Estado advinham da forma a qual era governa-
do. Então, essa classe em busca de poder e de legitimação para seu discurso
procura nas sociedades antigas, em especial na Grécia, sua democracia.
Nesta sociedade clássica, era possível encontrar desigualdades sociais, mas
reguladas por lei e pela política. Então a burguesia cria algo novo, mas ves-
tidas com roupas do passado, legitimando seus interesses historicamente.

Dessa forma, a democracia encontra em seu berço problemas. Nasce le-
gitimando uma desigualdade.  Eram excluídas dessa democracia aquelas pes-
soas que não pertenciam à vida pública, à “sociedade” e que estavam desti-
nadas ao ambiente doméstico, como o caso das mulheres que só conseguiram
o direito ao voto através da luta das chamadas feministas sufragistas.

Ranciere (2014) questiona essa democracia afirmando que na verdade
a sociedade se encontra em Estados de Direito Oligárquicos, onde é possível
encontrar uma dupla legitimidade. De um lado, há um Estado de direito que
limita as prerrogativas do poder e protege os cidadãos e do outro os governos
que são oligárquicos: abrigam os políticos profissionais, cada vez mais li-
gados ao mundo da finança. O poder, a princípio, seria de todos, mas é mo-
nopolizado por uma pequena minoria que se auto-reproduz. Esse sistema
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reduz a ação democrática ao processo eleitoral, que conta com as escolhas
entre os políticos que são desde o início designados por essa minoria, em
seu interior. 

Mas a oligarquia dá à democracia mais ou menos espaço, é mais ou menos
invadida por sua atividade. Nesse sentido, as formas constitucionais e as
práticas dos governos oligárquicos podem ser denominadas mais ou menos
democráticas. (RANCIERE, 2014.p.92)

Para Ranciere (2014), um regime se torna mais democrático quando
possui mandatos eleitorais mais curtos, não acumuláveis e não renováveis,
monopólio dos representantes do povo sobre a elaboração das leis e proibi-
ção de que os funcionários do Estado representem o povo.

Roger Dadoun também vai retratar os problemas e desafios dessa de-
mocracia que já nasceu como legitimação do poder de uma classe. Para ele:

Todas as instituições, organismos, ou componentes do sistema democrático,
procuram afirmar-se e desenvolver-se às custas dos outros, a função útil e
“a autoridade competente” transformam-se então em “autoridade de co-
mando”, segundo as expressões de Péguy,, em dominação- violência institu-
cional. Violência de uma justiça da qual se diz “dois pesos e duas medidas”,
indulgente com os poderosos e ricos, implacável com os fracos e miseráveis,
e que,na própria estrutura- discurso codificado, aparelho monumental, dis-
farces, inércia- já é violência. (DADOUN,1998,p.99)

Mas qual o elemento de controle dessa democracia? É necessário com-
preender que apesar de seus problemas – de origem aos problemas atuais- a
democracia é, sem dúvida, preferível a ter governos que estão no poder pela
força armada ou sob o comando de um partido único. Além disso, a demo-
cracia possui um elemento de controle: a política. O sufrágio universal,
como exemplo, às vezes burla os cálculos dos experts e dos estrategistas,
fazendo com que alguns governos consigam, mesmo que provisoriamente,
atenuar as diferenças sociais.

Para Francisco de Oliveira (2012), a política é o principal entrave do ca-
pitalismo contemporâneo, pois é na política que o cidadão comum consegue
corrigir as assimetrias. O pouco dos direitos e garantias que logrou-se nos
últimos 300 anos do sistema capitalista foi através da luta política. Os direitos
de associação, reunião e manifestação que permitem a organização de uma
vida democrática e independente da esfera estatal, não foram dádivas do Es-
tado de Direito Oligárquico; foram conquistados pela luta política.

SUMÁRIO



JUDICIALIZAÇÃO E O AFASTAMENTO DA LUTA
pOLÍTICA
Como visto, a política é a única forma de se conseguir diminuir as diferenças
sociais existentes. A única forma de efetivar e colocar em prática uma ver-
dadeira democracia. Mas o que se tem visto no Brasil são lutas por direitos
por dentro do Estado, ou seja, a busca por direitos ou efetivação destes pelo
Poder Judiciário.

Frederico de Almeida (2017) aponta que um dos motivos de fortaleci-
mento desse Judiciário foi o processo de redemocratização brasileiro em que
após a saída de um regime ditatorial e de negação de direitos, os movimentos
sociais passaram a lutar pelo fortalecimento do Poder Judiciário e de sua de-
mocratização. Houve a luta por democratizar o ensino jurídico, independên-
cia do judiciário, criação de juizados e simplificação dos procedimentos: tudo
para que a população brasileira tivesse seus direitos e garantias protegidos. 

No entanto, essas mudanças encontraram como obstáculo o caráter ex-
cludente e desigual do capitalismo brasileiro. Um capitalismo que funcio-
nalizou a pobreza, dependente de investimentos estrangeiros, que cresceu
por fora da moeda e que possui forte influência das agendas neoliberais.

Não por acaso em 1996 o Banco Mundial emitiu a WTP319, que tratava
das diretrizes e da necessidade de uma reforma no judiciário latino-ameri-
cano (SANTOS, KRAYCHETE e OLIVEIRA, 2010, p.33). Este documento
traz direcionamentos de como deveriam ser realizadas as reformas e alegava
que a reforma traria desenvolvimento econômico e fortaleceria as democra-
cias. Reforçava, ainda,  que a forma  a qual o Judiciário atuava era danosa
para a produção, o empresariado e a iniciativa privada. 

A reforma do Judiciário em 2004 centralizou o poder nas cúpulas judi-
ciais em nome da segurança jurídica e mitigou a democratização da Justiça
brasileira. O resultado foi de uma Justiça dos Pobres a um Golpe de Toga
(ALMEIDA, 2017, p.40).

O Poder Judiciário, fortalecido, ajudou a retirar do poder um governo
de conciliação de classes que desenvolvia uma agenda neoliberal e ao
mesmo tempo promovia programas de integração social e distribuição de
renda, mas que colocava como entrave ao capital estrangeiro a proteção aos
direitos trabalhistas.

A reforma do Judiciário em 2004 atendeu aos desejos do Banco Mun-
dial: com um Judiciário fortalecido há um controle maior sobre os demais
poderes, o que mitiga o discurso de fortalecimento da democracia explici-
tado na WTP319; o próprio documento deixa claro o caráter instrumental e
utilitário das reformas. Fazendo refletir sobre o próprio conceito de demo-
cracia demonstrado no documento, como já proposto por Rancière.

O grande erro no processo de redemocratização foi fortalecer o Judi-
ciário para utilizá-lo como forma de luta política. O Judiciário faz parte da
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superestrutura e foi criado para defender a democracia, mas não a democra-
cia em seu sentido pleno e sim a Democracia do Estado de Direito Oligár-
quico. Estado que teme a política e fará sempre o possível para enfraquecê-
la. Os representantes da elite não estão dispostos a confiar no povo e nas
massas julgando-os como ignorantes e perigosas.

Todas as vezes que se luta por direitos pela via judicial e propicia o au-
mento da judicialização, se distancia da luta política. Segundo Lênio Streck
(2013), o judiciário poderia dizer não às questões políticas, porém, toda vez
que não o faz enfraquece a cidadania.

Engels já mostrava preocupação com a luta dos trabalhadores pelo ju-
diciário ao escrever O Socialismo Jurídico (ENGELS; KAUTSK, 2015). O
direito trabalhista havia avançado durante o final do século XIX e a esquerda
passava a lutar por maiores direitos. Redução da jornada trabalhista, des-
canso aos domingos ou ainda que as crianças de dozes anos não mais traba-
lhassem. Engels critica principalmente os socialistas jurídicos que acredi-
tavam que dentro do direito podiam realizar a revolução. 

A bandeira religiosa tremulou pela última vez na Inglaterra no século XVII,
e menos de cinquenta anos mais tarde aparecia na França, sem disfarces, a
nova concepção de mundo, fadada a se tornar clássica para a burguesia, a
concepção jurídica do mundo. ( ENGELS; KAUTSK,2015,p.18)

O desenvolvimento econômico e o comércio de mercadorias em escala
social terminam por produzir relações contratuais recíprocas e geram a ne-
cessidade de regras universalmente válidas, que só poderiam ser realizadas/es-
tabelecidas pela comunidade. As normas não devem vir das relações econô-
micas e sim do Estado. A igualdade jurídica tornou-se a principal bandeira de
guerra da burguesia. O direito jurídico é apenas o reflexo das condições eco-
nômicas de determinada sociedade.

Assim a judicialização nos tempos de hoje se tornou a forma de luta de
vários cidadãos, fortalecendo um sistema que tem por definição um modo
de produzir concentrador e excludente, deixando de lado a única maneira
de aparar estas assimetrias: a luta política.

CONCLUSÃO
A maior participação dos cidadãos na vida política que propicia a mudança
social e diminui as desigualdades. A única forma de instituir uma verda-
deira democracia e garantir direitos é através da política. No entanto, as
elites e o capital tem o interesse de controlar os meios políticos para a ma-
nutenção de seus privilégios e do sistema capitalista, que é por essência de-
sigual e excludente.
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Refazendo o percurso do nascimento do Estado Moderno percebe-se
que os filósofos que idealizaram a forma de Estado capitalista foram buscar
a inspiração das suas ideias na democracia das sociedades antigas. Uma de-
mocracia que era selecionada, onde se tinha a exclusão dos escravos, das
mulheres e dos mais pobres.

A divisão dos poderes tem a origem do seu pensamento nas ideias aris-
totélicas e só mais tarde com Locke é que voltam a ser discutidas, tendo sua
forma final com Montesquieu.

Desse modo todas as instituições do Estado foram criadas no intuito de
proteger o sistema capitalista, que possui como cerne a divisão de classes,
a exploração do trabalhador e a propriedade privada.

A judicialização da política com seus defensores como o Ministro Bar-
roso, pautada em um discurso técnico e dentro da argumentação jurídica,
nasceu para cercear a democracia e a luta política. Tudo pode ser resolvido
através dos tribunais, os mesmos possuem a interpretação da lei.

O que reside por trás dessa argumentação jurídica é na verdade a defesa
de interesses particulares e ainda que dentro desse terreno do direito se con-
siga alguns avanços, com as mudanças de interpretações e de conjuntura po-
lítica, esses direitos também podem ser perdidos.

O que os juízes brasileiros tem feito é uma verdadeira defesa da hege-
monia, fundamentada através da linguagem técnica e específica os desman-
dos do capital.
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Resumo: O presente estudo tem como tema o estudo dos precedentes ju-
diciais sob a ótica da análise econômica do direito. Mais especificamen-
te, este trabalho visa a responder o seguinte questionamento: a aplicação
de precedentes judiciais obrigatórios pode contribuir para o desenvolvi-
mento econômico do Brasil? Tendo em vista esse problema, foram formu-
lados os seguintes objetivos: a) analisar o caráter unitário do Poder Judi-
ciário e o reflexo da incoerência de suas decisões sobre o campo
econômico; e b) verificar a influência do direito econômico na construção
das decisões judiciais. Trata-se, portanto, de pesquisa teórica, de caráter
interdisciplinar, pois conjuga conhecimentos do âmbito do direito econô-
mico, constitucional, bem como das ciências sociais. No estudo foi apli-
cada a técnica da revisão bibliográfica. No que concerne aos resultados,
constatou-se que é de vital importância a observância das decisões dos
Tribunais Superiores, em especial dos precedentes obrigatórios, com ob-
jetivo de efetivar o caráter unitário do Poder Judiciário. A consequência
dessa postura é a maior credibilidade desse Poder e segurança aos juris-
dicionais, em especial aos agentes econômicos investidores no país.

Palavras-chave: Acesso à Justiça; Precedentes; Análise Econômica do Direito. 

Abstract: The present study has as its theme the study of judicial precedents
from the point of view of the economic analysis of law. More specifically,
this paper aims to answer the following question: can the application of
mandatory judicial precedents contribute to the economic development of
Brazil? In view of this problem, the following objectives were formulated: a)
to analyze the unitary character of the Judiciary and the reflection of the in-
coherence of its decisions on the economic field; and b) verify the influence
of economic law in the construction of judicial decisions. It is, therefore, a
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theoretical research, of an interdisciplinary character, because it combines
knowledge of the scope of economic, constitutional law, as well as of the
social sciences. In the study the bibliographic review technique was ap-
plied. Regarding the results, it was found that it is vitally important to ob-
serve the decisions of the Superior Courts, especially the mandatory prece-
dents, with the purpose of effecting the unitary character of the Judiciary.
The consequence of this position is the greater credibility of this Power and
security to the jurisdictional ones, especially to the economic agents in-
vestors in the country.

Keywords: Access to justice; Precedents; Economic Analysis of Law.

1 INTRODUÇÃO
A Justiça Brasileira tem sofrido fundadas críticas nos últimos anos diante a
ineficiência em responder as demandas presentes nos fóruns, principalmen-
te, pela falta de coerência nas decisões judiciais, mormente pela oscilação
de julgados nos quais se discutem situações jurídicas idênticas. 

Tais perplexidades podem ensejar um forte abalo no adequado desen-
volvimento econômico do país, máxime por obstaculizar a calculabilidade
e estabilidade do sistema jurídico, visto que os sujeitos econômicos não têm
como prever, com grau razoável, quais os parâmetros que irão ser adotados
em futuras decisões. 

É consabido a naturalidade recebida pela cultura jurídica brasileira
sobre essas problemáticas apontadas, em especial, a despreocupação, ao
menos em tese, da necessidade de fomentar uma nova perspectiva do siste-
ma processual com o escopo de minorar o referido problema. Essa natura-
lidade é consequência da cultura brasileira fortemente marcada pelo patri-
monialismo, bem como pelo culto à irracionalidade (HOLANDA, 2015). 

Ademais, os países semiperiféricos encontram-se em nítido crescimen-
to econômico, sobretudo, pelo fortalecimento dos arranjos institucionais e
pela ampliação dos espaços de decisão sobre políticas públicas.

Em razão disso, percebe-se uma ampliação do acesso à justiça para fins
de solucionar os conflitos, bem como o fortalecimento do Poder Judiciário
na construção da norma jurídica, através da hermenêutica; mas, ao mesmo
tempo, nota-se a dificuldade em lidar com o excesso de litigância, bem como
com os métodos racionais de estabilização das decisões judiciais. 

Por esse motivo, busca-se nesse texto discutir como implementar a segu-
rança jurídica e, por conseguinte, fortalecer o desenvolvimento econômico, haja
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vista a ausência de confiabilidade dos partícipes do sistema financeiro no atual
cenário judicial brasileiro, como também a inenarrável importância da análise
econômica do direito para fins de interpretar e construir a norma jurídica a ser
aplicada no caso concreto, em especial no que diz respeito aos precedentes.

Nas palavras de Boa Ventura de Sousa Santos:  

A tarefa fundamental do sistema judicial é garantir a certeza e a previsibili-
dade das relações jurídicas, clarificar e proteger os direitos de propriedade,
exigir o cumprimento das obrigações contratuais e etc. O sistema judicial é
responsável por prestar um serviço equitativo, ágil e transparente. (SAN-
TOS, B., 2011, p. 31)

Dessa forma, no primeiro momento o estudo tem como escopo reforçar
o caráter unitário do Poder Judiciário, oportunidade em que será explicitado
como assegurar a racionalidade nas decisões judiciais e, desse modo, con-
ferir coerência dentro do referido Poder, e, demonstrar as consequências
práticas sobre a economia.

Já em um segundo momento, busca-se gizar o quão é necessário a aná-
lise dos elementos contidos no direito econômico, para a adequada constru-
ção da norma jurídica, mormente diante o conflito entre a efetividade dos
direitos fundamentais – mínimo existencial - e a capacidade do Estado em
garantir tais direitos – reserva do possível -.

OS pRECEDENTES JUDICIAIS OBRIGATÓRIOS E SUA
RELAÇÃO COM O DIREITO ECôNOMICO.

O sistema jurídico nacional de tradição do civil law composto por um
complexo de normas nem sempre consegue resolver todos os conflitos em
sociedade, sobretudo com o avanço do capitalismo que engendrou novos
horizontes nas relações cotidianas, como por exemplo nas relações de con-
sumo. Assim, o número de conflitos sociais, e, por conseguinte, de deman-
das ajuizadas junto ao Poder Judiciário aumentou consideravelmente, exi-
gindo da ciência jurídica soluções para as novas necessidades materiais e
processuais surgidas.

Diante da dificuldade de resolver os conflitos consensualmente, as par-
tes vão ao Poder Judiciário para resolver a crise instaurada, por entender ser
o referido Poder capaz de entregar a adequada prestação jurisdicional em
tempo razoável e, assim, aplicar a justiça ao caso concreto.

Contudo, é conhecida a realidade das práxis judiciais no sentido da in-
viabilidade de responder a enorme quantidade de demandas presentes nos
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fóruns, e, sobretudo pela dificuldade em compreender como determinados
problemas jurídicos são resolvidos de forma distintas.

A ausência de racionalidade das decisões judiciais tem sido alvo de se-
veras críticas, bem como responsável por criar obstáculos nos países desen-
volvimentistas, porquanto os investidores econômicos não conseguem cal-
cular os riscos oriundos da justiça.

Com maestria, no livro a Ética dos precedentes, Marinoni (2016) de-
clina com propriedade a situação exposta:

Considerando-se a realidade da justiça brasileira, constata-se com facilidade
que o jurisdicionado tem grande dificuldade para prever com uma questão
de direito será resolvida. Isso se deve ao fato de os juízes e os tribunais não
observarem modelos mínimos de racionalidade ao decidirem. É claro que a
utilização de cláusulas gerais e a adoção de princípios constitucionais para a
leitura das regras legais, por si só, ampliou a latitude de poder do juiz, ou
melhor, o seu espaço de subjetivamente, para a definição dos litígios. (MA-
RINONI, 2016, p.69)

Ademais, a própria escolha dos casos que servem de paradigma para
os precedentes vem sendo criticada, pois de acordo com Nogueira (2016)
não há critérios claramente definidos sobre como os casos são selecionados.
Ainda de acordo com o mesmo autor, o Brasil teria adotado uma espécie de
“common law à moda da casa”, no qual os enunciados e súmulas são segui-
dos em suas poucas linhas, sem que haja maiores reflexões acerca dos casos
e argumentos que os engendraram, em flagrante contraste com a origem do
sistema de precedentes (NOGUEIRA, 2016).

Essas situações afetam sobremaneira a unidade da jurisdição e também
sobrecarregam o Poder Judiciário, pois milhares de ações são direcionadas
com o objetivo de obter a resposta jurisdicional justa e em tempo razoável.

Quando atingindo o resultado último, isto é, quando a decisão judicial
é proferida, muitas vezes se identificam a falta de coerência, integridade e
estabilidade no ordenamento jurídico. Principalmente pela dimensão con-
tinental do Brasil, as decisões sobre questões de direito são realizadas de
maneira desigual, sem levar em consideração nenhuma distinção factual
apta a justificar essa postura.

Numa primeira avaliação, poderiam ser ressaltadas a independência
funcional e a persuasão racional dos juízes ao apreciarem os casos e, ao final,
julgarem de acordo com o livre convencimento. 

Contudo, o olhar mais detido sobre as situações evidencia a falta de
coerência do sistema em permitir que juízes de primeiro grau julguem em
desencontro aos entendimentos dos Tribunais Superiores, em verdadeira
ofensa ao caráter unitário do referido Poder.
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Novamente, Marinoni (2016) relata: 

No Brasil, parcela significativa dos juízes de primeiro grau de jurisdição e
dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais não respeitam os precedentes
do STJ. Na verdade, esses juízes e tribunais sequer argumentam para deixar
de aplicar uma decisão da suprema Corte. O próprio STJ tem entendimentos
diferentes a respeito de casos iguais. Isso ocorre não só quando uma Turma
diverge da outra. Uma mesma Turma, não raras vezes, não mantém estável
determinada decisão. Isso ocorre porque o STJ ainda funciona como uma
Corte de correção das decisões dos tribunais ordinários. Ainda não possui o
semblante de uma Corte de precedentes, que define a interpretação ou a
norma que deve regular os casos futuros, inclusive aqueles que chegarem as
suas mãos. (MARINONI, 2016, p. 55)

Sobre a impossibilidade de descumprimento de precedentes por juízes
e tribunais de hierarquia diferentes, Mitidiero (2016, p. 270) também leciona
sobre como a não obediência afeta o sistema dos precedentes, a ver :

Uma Corte de Justiça que se afasta de um precedente que deve aplicar for-
mulado por uma Corte Suprema não está dessa divergindo. Está, na verdade,
desobedecendo à interpretação da legislação formulada pela Corte Suprema.
A possibilidade de divergência pressupõe cortes que ocupem o mesmo grau
de hierarquia judiciária. Imaginar que uma Corte de Justiça pode contrariar
ou deixar de aplicar um precedente de uma Corte Suprema por não concor-
dar com o seu conteúdo equivale supor que inexiste ordem e organização na
estrutura do Poder Judiciário e que todas as cortes judiciárias desempenham
a mesma função dentro do sistema de distribuição de justiça – o que, como é
obvio, constitui manifesto equívoco.

Por certo, não há dúvidas do caráter unitário do Poder Judiciário, mor-
mente após a criação do Conselho Nacional de Justiça, que tem fortalecido
essa ideologia. Independentemente de ser da justiça estadual, trabalhista ou
federal, o referido Poder é único, motivo pelo qual é inviável a perpetuação
da cultura da possibilidade de decisões sobre questões idênticas de maneiras
completamente distintas.

Ressalta-se que o objetivo não é obrigar os juízes a sentenciarem de
acordo com as cortes superiores, mas, a bem da verdade, a justificar inte-
gralmente quando decidem de maneira distinta, indicando a distinção do
precedente invocado, isto é, distinguish. 

Em outras palavras, busca-se exigir um esforço argumentativo para dis-
tinção do precedente firmado em nível superior, pois somente assim poderá
se ensejar uma nova cultura judicial no sentido de compreender a importância
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de se observarem os parâmetros traçados pelos Tribunais e, por conseguinte,
reconstruir uma nova postura de observância dos precedentes. 

Ciente das perplexidades citadas, o legislador vem se empenhando no
sentido de corrigir e alimentar o ordenamento com mecanismos capazes de
assegurar racionalidade às decisões judiciais e, essencialmente, responder
as demandas de massa.

Com a reforma do judiciário, através da emenda constitucional n°
45/04 (BRASIL, 2004), o Poder Constituinte derivado indicou uma nova
postura a ser enfrentada pela Justiça Brasileira, no sentido de sanar as in-
coerências do sistema.

Com o advento da reforma, institutos como os filtros recursais, reper-
cussões gerais e súmulas vinculantes têm como compromisso responder às
situações repetitivas dentro das secretarias judiciais. Além disso, efetivam
integridade, coerência e unidade ao ordenamento jurídico, pois o caráter
vinculante de tais decisões tem o condão de espancar quaisquer dúvidas
sobre a interpretação jurídica de determinada questão.

Lembre-se que tal situação de incoerência põe em dúvida a atuação dos
agentes econômicos, particularmente os investidores, por não conseguirem
calcular os riscos para fins de impulsar seus empreendimentos no país. 

Além disso, diante da falta de estabilização nas decisões judiciais e a
inviabilidade de analisar os custos e riscos para ingressar em juízo, ocorre
um crescimento descontrolado do acesso à justiça em situações que pode-
riam ser resolvidas pelos sistemas multiportas, ou meios alternativos à ju-
risdição, pois as partes já saberiam de antemão o sucesso ou não da pretensão
a ser provocada. 

Desse modo, é imperioso aprofundar o estudo nesta etapa do texto
sobre a alteração substancial promovida pelo Novo Código de Processo
Civil (CPC) com o propósito de responder a essas problemáticas citadas e,
notadamente, implementar os precedentes judiciais como obrigatórios, os
quais devem ser seguidos pelos juízes e tribunais, para fins de consolidação
do sistema processual, bem como o fortalecimento do Estado.

O novel Código Processual traz em seu bojo um conjunto de platafor-
mas disponíveis aos juízes e tribunais com o objetivo de implementar os
precedentes obrigatórios na cultura jurídica brasileira. 

Como já mencionado, tais ferramentas são reflexo da Reforma Cons-
titucional do Poder Judiciário em 2004, oportunidade em que se articulou
sobre a necessidade de combater a imensa quantidade de demandas judi-
ciais, como também sobre a importância de reafirmar o caráter unitário do
Poder Judiciário, inclusive com a criação do Conselho Nacional de Justiça.

Em um estudo pormenorizado do novo diploma processual, percebe-
se a preocupação do legislador com o órgão jurisdicional, no viés de garantir
a integridade, coerência e estabilidade ao sistema processual.
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Tal fato é marcado no estudo dos novos sistemas processuais presentes
na lei, como também na afirmação do legislador ao dispor que os tribunais
devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente,
nos termos do artigo 926 do diploma legal (BRASIL, 2015).

Como já exposto acima na introdução, é indispensável a atuação do
legislador com a finalidade de reforçar a racionalidade das decisões judi-
ciais no sentido de resolver a situação posta em juízo de forma célere e sem
desarrazoada dilação processual, valendo-se de mecanismos como inciden-
te de resolução de demandas repetitivas, recursos especiais e extraordiná-
rios repetitivos.

Em apertada síntese: diante das reformas supramencionadas, o Poder
Judiciário tem ferramentas para resolver as situações jurídicas de forma a
garantir a segurança jurídica, integridade e coerência, como também res-
ponder aos processos presentes nos acervos judiciários.

A título de exemplo, atualmente, o juiz de primeiro grau, ao perceber
a repetição de demandas em sua vara com discussão de idêntica questão ju-
rídica, poderá provocar o referido tribunal, para fins de instaurar o incidente
de resolução de demandas repetitivas em nível estadual. Se tal procedimento
for autorizado, qualquer legítimo interessado em outro estado da federação
poderá solicitar a extensão da suspensão em todo território nacional. 

Essa extensão dos efeitos para abranger todos os processos no Brasil,
apenas reforça a preocupação em se garantir uma decisão racional e isonô-
mica para todo o território brasileiro, evitando o casuísmo e, principalmente,
o descrédito quanto a atuação do Poder Judiciário.

Esse exemplo tem o escopo apenas de clarificar que o uso adequado
das ferramentas disponíveis é condição indispensável para a construção de
um modelo de precedentes judiciais. 

Não basta tão somente a existência da legislação, é mais do que im-
prescindível (re)construir uma nova postura. Essa exigência compete não
somente aos juízes e tribunais, mas também aos demais responsáveis pelo
jogo democrático que fazem parte do sistema de construção da norma jurí-
dica, mormente em época marcada pelas ideias de Peter Häberle (1997), em
que todos aqueles que sofrem os impactos da interpretação constitucional
devem ser os verdadeiros intérpretes.

É oportuno registrar a importância dos estudos de Peter Häberle (1997)
no sentido de efetivar meios de legitimação das decisões judiciais, através
da participação dos legitimados no momento da interpretação constitucio-
nal. Essa ideologia fora abarcada em vários dispositivos legais que assegu-
ram a participação do amicus curiae, bem como audiências públicas como
elementos indispensáveis para legitimar a decisão.

Muito se afirma que a produção legislativa é democrática por ter sido
criada por representantes do povo, e, que a produção normativa realizada
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pelo Poder Judiciário ao interpretar dispositivos, em especial, constitucio-
nais não tem a densidade democrática, visto que no Brasil os representantes
deste Poder não são escolhidos pelo sufrágio universal. 

Contudo, é necessário refletir se realmente as produções legislativas,
na prática, são oriundas de interesses dos representados ou se na verdade
fazem parte de grupos minoritários que têm controle do referido Poder. Ade-
mais, encontra-se há tempo superada a ideia que a atuação do Poder Judi-
ciário se limita a aplicar a lei, como mero burocrata. 

Sendo assim, a atuação de terceiros, inclusive, desinteressados na de-
cisão final, deve e pode contribuir como elemento para legitimar as decisões
judiciais e fortalecer a calculabilidade, integridade e coerência do sistema.

Por essa razão, as ideias construídas por Peter Häberle (1997) são pon-
tualmente adotadas em vários dispositivos legais no Brasil, o que não po-
deria ser diferente do previsto no Novo Código de Processo Civil. 

Assim, com os mecanismos disponíveis atualmente, os magistrados
devem se esforçar para consolidar e aplicar os precedentes dos Tribunais
Superiores, inclusive evitando o recebimento de demandas iniciais que já
possuem questão de direito solucionada, com fundamento no artigo 269, do
CPC (BRASIL, 2015). 

O relator, outrossim, também deverá rejeitar liminarmente quaisquer
pretensões que visem unicamente rediscutir a situação já consolidada nos
Tribunais, em prol de efetivar a segurança jurídica e, notadamente, a cele-
ridade processual.

Esses mecanismos estudados vão não somente responder à várias de-
mandas repetitivas, mas também irão prevenir o inadequado acesso à jus-
tiça, haja vista a cultura já bem consolidada no Brasil, das partes entrega-
rem ao Poder Judiciário pequenas contendas sem nenhuma complexidade,
para fins de solução, quando poderiam resolvê-las por outras formas, in-
clusive menos custosas.

As consequências da implementação dos precedentes obrigatórios no
Brasil, em especial na visão econômica, são várias. Incluem, além da redução
de gastos com procedimentos inúteis, a celeridade processual, e indiretamen-
te a confiança dos empreendimentos econômicos na Justiça Brasileira.

Este último ponto, a bem da verdade, é a pedra de toque dos preceden-
tes judiciais. A possibilidade das partes, inclusive o próprio Estado, com-
preenderem quais são os entendimentos dos Tribunais ao decidirem questões
pontuais. Com essas informações, as empresas poderão realizar adequada-
mente o planejamento para lidar com essas contendas. 

Sem um rumo de como se deve agir diante de determinada situação,
torna-se inviável qualquer projeto de vida mais complexo, pois não se co-
nhecem as prováveis consequências pelas escolhas realizadas.

Em um pais onde não se sabe quais são os verdadeiros posicionamentos
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a serem traçados, em especial, quando se discute direito Tributário, em que
o tribunal de cúpula decide de forma casuística, inclusive com mudanças de
entendimentos sem nenhuma alteração do contexto-fático probatório, mas
apenas por opinião pessoal de Ministros que sucedem as referidas turmas,
sem nenhuma preocupação em respeitar o precedente anterior, muito menos
de indicar os motivos determinantes da mudança de entendimento, se torna
inviável, ou melhor, impossível quaisquer tentativas de planejamento.

Ademais, como consequência natural do acima exposto, o descrédito
e falta de legitimidade das decisões se agravam, principalmente, por deixar
um espaço largo para que os juízes de primeiro grau decidam de forma con-
trária aos precedentes dos Tribunais. 

Somente com a garantia de efetivo cumprimento dos precedentes dos
Tribunais, inclusive pelas próprias Cortes Superiores, sem alterações pon-
tuais, poder-se-á construir um Poder Judiciário legítimo e com confiança
da população.

É indispensável registrar, novamente, que não se busca limitar a inde-
pendência funcional dos juízes, mas exigir um esforço argumentativo, ou seja,
ao não se aplicar o precedente, o magistrado deverá comprovar a distinção do
caso em análise, com os fatos articulados no precedente paradigma. Somente
quando não houver qualquer distinção, o julgador deverá aplicar o precedente,
sob pena de causar uma verdadeira crise junto ao referido Poder.

Ponto fundamental a ser explanado é que, hoje, os precedentes judiciais
não devem ser apenas vistos como entendimentos vinculantes dos Tribunais.
Em uma nova visão da teoria geral do processo, o Poder Judiciário é intérprete
do texto legal e, ao realizar essa tarefa, o resultado é a produção da norma ju-
rídica que pode ser aplicada no caso concreto, através da norma de decisão. 

Diante da criação da norma jurídica, por meio das interpretações em
uma nova concepção do direito processual, entende-se que a atuação do Ju-
diciário ao desenvolver precedentes judiciais é complementar ao trabalho
do legislador e, por conseguinte, tanto o texto legal, como os precedentes,
são fontes de direito os quais devem ser aplicados.

Com essa nova noção trazida, sobretudo, pelo neoconstitucionalismo,
os precedentes são obrigatórios não somente por serem criação dos Tribu-
nais Superiores, mas sobretudo por serem fonte de direito, igual a lei, mas
com suas características próprias, razão pela qual os juízes não podem, salvo
fazendo a devida distinção factual, deixar de aplica-los.

Há de se reforçar, por questão de cautela, que ao fazer a distinção e não
aplicar o precedente, o magistrado não está descumprindo decisão dos Tri-
bunais Superiores, mas, ao revés, fazendo análise pormenorizada do referido
caso, para fins de aplicar o preceito adequado.

Então, atualmente, faz-se necessário um esforço argumentativo, seja
das partes, seja do juiz, para explicitar que o caso em discussão não se amolda
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a nenhum precedente sobre o tema, sob pena de ocorrer a prematura extinção
do referido processo, nos termos do artigo 921, CPC (BRASIL, 2015).

Com fulcro no princípio da cooperação, quando o juiz verificar a pos-
sibilidade de extinção prematura, deverá intimar a parte autora para que in-
dique qual a distinção com o precedente identificado.

Essa postura evitará extinções desnecessárias, bem como a apresenta-
ção de argumentos das partes no sentido da não incidência do precedente,
como também garantirá o contraditório e ampla defesa. 

Por fim, os efeitos econômicos dessa postura serão perceptíveis, bem
como a confiança junto ao referido Poder, pois trará calculablidade nas re-
lações dinâmicas da iniciativa privada, bem como um novo comportamento
da Fazenda Pública. 

ANáLISE ECONôMICA DO DIREITO E CONSTRUÇÃO
DA NORMA JURÍDICA pOR MEIO DO pRECEDENTE
Um novo ponto a ser discutido é a importância da análise econômica a fim
de construir o precedente. Como já explanado, por ocasião do neoconstitu-
cionalismo, bem como o avanço incontrolável do capitalismo, o Poder Ju-
diciário tem se destacado com um papel fundamental na interpretação da
Constituição e das leis.

Outrora, mormente pela ideologia do positivismo jurídico, a interpre-
tação do direito pelo julgador era tarefa de difícil aceitação. Além de evitar
a incorporação de elementos contidos por outras ciências, o julgador não
tinha legitimidade para decidir contrário à legislação, pois essa fora apro-
vada por representantes devidamente escolhidos pelo voto.

Com a evolução da sociedade, torna-se inviável a elaboração legisla-
tiva com a finalidade de preencher todas as situações fáticas presentes em
sociedade. O próprio conceito de Constituição ensejou uma ruptura com o
modelo antigo, bem como foram necessárias novas posturas pelo Poder Ju-
diciário diante do crescimento de demandas sobre direitos fundamentais
que nunca fizeram, como hoje, parte do acervo judicial.

A mudança do acesso à justiça com sua respectiva ampliação, nos ter-
mos desenvolvidos por Mauro Capelleti (1988) e Boa Ventura Sousa Santos
(2011), assim como o fortalecimento das Cortes Constitucionais, são ele-
mentos indiscutíveis para superar a vetusta ideologia do direito como cons-
trução exclusivamente do legislador.

Atualmente, compreende-se a atuação do legislador em inovar com
a edição de leis que devem ser interpretadas e aplicadas pelo Poder Judi-
ciário. A função do Judiciário não é de mero aplicador do texto legal ao
caso em discussão. Mas ao revés, no momento da interpretação, inclusive
com ampla participação, nos moldes já preconizados por Häberle (1997),
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o Estado-Juiz constrói a razão de decidir, bem como a norma individual
do caso concreto.

Em apertada síntese: O Poder Judiciário ao interpretar um texto – cria-
ção do legislador – aponta em quais rumos esse texto pode ser aplicado, prin-
cipalmente se envolver princípios constitucionais. Sendo assim, sua atuação
é de complementar os fatos previstos pelo legislador.

Superadas as afirmações acima, parte-se ao tema discutido nessa seção:
ao interpretar, o julgador poderá encontrar mais de uma resposta para a si-
tuação em debate, e, também, ter como fundamento mais de um argumento?
No que se refere especificamente ao presente estudo, é possível a utilização
de elementos de análise econômica do direito no ato de decidir? 

O que se busca aqui é analisar qual a importância da vertente econô-
mica do direito para a construção da norma jurídica, visto que, como bem
declinado acima, compete ao Judiciário complementar os fatos descritos
pelo legislador, sem, contudo, sair do quadro normativo da lei, isto é, do ca-
minho traçado pelo referido Poder Legislativo. 

Para fins de facilitar o estudo, a título de exemplo: o magistrado, ao de-
cidir, deverá levar em consideração as consequências econômicas de sua
decisão? Ou tal ponto é irrelevante ao se discutirem os direitos fundamen-
tais? Em um conflito entre o direito individual de pleitear determinado bem
de vida versus a possibilidade do Estado em cumprir essa pretensão, os ele-
mentos financeiros devem ser sopesados pelo magistrado? ou até ser ele-
mentos preponderantes ao se decidir determinado conflito judicial?

Todas essas situações gizadas são apresentadas dia a dia nas práxis fo-
renses onde se discutem direitos fundamentais do cidadão, devidamente as-
segurados pelo Estado, mas com sérias dificuldades de cumprimento, seja
por falta de organização política-administrativa, como pela dificuldade fi-
nanceiro-orçamentária em efetivar os direitos fundamentais.

Tais questionamentos são relevantes, assim como o são os argumentos
favoráveis à tutela dos direitos fundamentais, em última instância ligados à
dignidade humana, que de acordo com Sarlet (2015) é norma fundamental
do ordenamento jurídico nacional.

Tal conjuntura se mostra complexa e merece uma discussão profunda.
Cumpre registrar, desde logo, que a análise econômica do direito tem como
objetivo estudar a atuação jurídica com base nos métodos econômicos, prin-
cipalmente dos impactos ao adotar determinada posição ou aprovar uma lei. 

Ou seja, busca-se a produção do melhor resultado, com o menor custo
possível, em uma nítida aplicação da eficiência no setor público. Essa aná-
lise não leva em consideração a justiça do caso concreto, ou elementos pro-
batórios, mas exclusivamente as consequências econômicas na escolha de
determinadas posições jurídicas. 

É interessante trazer à baila a seguinte afirmação extraída de artigo
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sobre o tema de Maria Carla Pereira Ribeiro e Diego Caetano da Silva Cam-
pos (2012): 

Por certo que o Direito não pode se fazer reduzir ao atendimento dos postula-
dos econômicos, eis que a experiência social não se resume à mera questão
econômica, existindo diversos valores que não têm relação alguma com esta
seara. No entanto, isso não significa negar a possibilidade de se aplicar a
Análise Econômica do Direito para, em uma perspectiva normativa, propor
quais seriam as formas mais adequadas de formatar a legislação para atingir
determinados fins estabelecidos na Constituição. Neste caso, não se trata de
colocar a eficiência econômica como escopo do sistema, e sim aplicar a AED
para prever se o meio escolhido pelo Estado (política pública) se presta ao
fim para o qual foi delineado (concretização dos direitos fundamentais pre-
vistos na Constituição, por exemplo). (RIBEIRO e CAMPOS, 2012, p. 12)

Com a finalidade de responder a todas as indagações expostas, ressal-
tam-se as principais características da referida análise, a sua importância na
construção da norma jurídica pelo Poder Judiciário como ferramenta indis-
pensável para a racionalidade das decisões judiciais, bem como para a am-
pliação dos horizontes dos intérpretes. 

É conhecida a existência de sérios conflitos entre as legislações, inclu-
sive envolvendo direitos fundamentais com alta carga valorativa, em que
compete ao Estado-juiz sopesar no caso concreto com escopo de efetivar os
respectivos direitos. Por esse motivo, é possível a existência de mais de uma
resposta para cada situação real, inclusive com mais de um argumento a ser
defendido. Questão tormentosa é identificar entre as respostas qual é a mais
adequada e justa. 

Sendo assim, a utilização de elementos contidos na análise econômica do
direito é instrumento indispensável para motivar as decisões, porquanto o juiz
poderá analisar as consequências práticas ao ponderar direitos fundamentais. 

É importante consignar que a referida avaliação econômica no momen-
to da construção do precedente deve ser vista como mais um argumento a
ser utilizado, mas não de forma isolada. Como já explanado, as informações
oriundas do estudo econômico não levam em consideração a justiça material
do caso concreto.

Por isso, faz-se necessária a conjugação interdisciplinar e, igualmente,
outras nuances com objetivo de efetivar adequadamente os direitos funda-
mentais ao se construírem os precedentes obrigatórios.

Outrossim, ao criar os precedentes com a utilização de elementos da aná-
lise econômica do direito, o Judiciário deve explicitar tal uso como mais um
esforço argumentativo. É imprescindível a compreensão dos motivos deter-
minantes da decisão, seja para garantir racionalidade; seja para implementar
SUMÁRIO



calculabilidade dos atos do referido poder, permitindo assim, o planejamento
de riscos de agentes investidores no país.

CONCLUSÃO
O estudo dos precedentes judiciais é indispensável para compreender a atual
realidade da atuação jurisdicional no Brasil. Contudo, fazem-se mister os
conhecimentos da análise econômica do direito, como também de outras
ciências, isto é, a interdisciplinaridade como meio para responder aos pro-
blemas apresentados. 

Pelos elementos expostos durante o estudo, percebe-se a vital impor-
tância da observância das decisões dos Tribunais Superiores, com objetivo
de efetivar o caráter unitário do Poder Judiciário.

Em época marcada pela falta de coerência nas decisões exaradas pelo
Judiciário, torna-se tarefa fundamental o estudo de plataformas legais com
o escopo de garantir decisões ponderadas, como também implementar a iso-
nomia e, por conseguinte, legitimar as decisões dos juízes. 

A consequência dessa postura é a maior credibilidade da instituição,
pois os sujeitos poderão pautar suas condutas com certo grau de objetivida-
de, mormente na seara econômica na qual riscos são previamente calculados
para a adequada implementação e desenvolvimento social.

Como meio de objetivar essas decisões, os precedentes obrigatórios
devem ser incorporados urgentemente à cultura jurídica brasileira por todos
aqueles que participam da construção do Direito.

Além disso, a análise econômica do direito pode ser um parâmetro,
entre outros, a orientar o julgador na construção da norma jurídica, em es-
pecial dos precedentes, sobretudo em ambiente marcado pela participação
das partes na construção dos mesmos, tendo em vista a ampliação dos intér-
pretes, nos moldes preconizados por Häberle (1997). 

Dessa forma, com a evolução e aplicação adequada dos precedentes no
Brasil, o acesso à justiça poderá ser substancialmente alterado, em prol do
avanço dos meios alternativos à jurisdição, em um sistema multiportas de
proteção as partes.

Outrossim, demandas repetitivas que integram o acervo dos fóruns
serão devidamente solucionadas com decisões seriadas.

Além disso, as partes serão mais cautelosas ao provocar a jurisdição,
por já saberem de antemão quais são os posicionamentos sobre determinado
tema, ensejando, assim, uma responsabilidade fortalecida ao se demandar
junto ao referido Poder.

Esse estudo tem como objetivo reforçar a imprescindibilidade de asse-
gurar a integridade, coerência e estabilidade dos entendimentos dos Tribunais
Superiores, e principalmente, a efetiva aplicação pelos juízes e tribunais locais,
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com vistas a fortalecer e legitimar as atuações do Poder Judiciário Brasileiro,
notadamente, quando se entra em debate a aplicação dos direitos fundamentais. 

A ferramenta estudada acima é o instrumento pelo qual o juiz poderá
utilizar-se com objetivo de cumprir o preceito contido no Novo Código de
Processo Civil, cujo teor é no sentido de manter a integração, coerência e
estabilidade nas decisões proferidas pelos órgãos judiciais brasileiros. 

Por fim, essas novas compreensões são elementos indicativos para re-
construir uma nova teoria geral do processo brasileira, tendo em vista a mu-
dança de paradigma diante das práxis, e agora, as alterações legislativas,
com o fito de assegurar uma verdadeira teoria dos precedentes no modelo
civil law; bem como a importância da interdisciplinaridade no direito, no-
tadamente, para traçar os elementos fundamentais presentes na análise eco-
nômica do direito. Somente assim, com o empenho dos juristas no dia a dia,
a teoria dos precedentes judiciais ganhará seu destaque e, por conseguinte,
responderá com precisão às situações de crise existentes no sistema jurídico,
em especial, a falta de coerência do sistema; excesso de demandas repetiti-
vas e outras os quais poderiam ser resolvidas por sistemas alternativos.  
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O EFEITO BACKLASH COMO INSTRUMENTO DE
ESTRUTURAS DE PODER CONSERVADORAS E O
DESAFIO À SUPREMACIA JUDICIAL: A REAÇÃO
LEGISLATIVA NA REGULAMENTAÇÃO DA
VAQUEJADA

Karina Abreu Freire1

Victor Hugo Pacheco Lemos2

Resumo: O presente artigo tem o escopo de propor uma análise acerca
da reação legislativa do Congresso Nacional diante da decisão do Su-
premo Tribunal Federal, a qual declarou a inconstitucionalidade da lei do
Estado do Ceará que regulamentou a prática da vaquejada no local,
com o intuito de aferir se esta pode ser caracterizada como uma manifes-
tação do efeito backlash. Nesse sentido, partindo-se de uma análise dos
discursos empregados pelos Ministros do STF quando do julgamento da
ADI nº 4983 e dos discursos dos Deputados e dos Senadores quando da
votação da PEC que originou a EC nº 96/2017, além da utilização de
revisão bibliográfica, a pesquisa tem como objetivo a análise dos funda-
mentos por detrás desse “diálogo” entre os Poderes Legislativo e Judiciá-
rio, com vistas a fomentar uma reflexão acerca do atual embate institucio-
nal percebido entre os mencionados Poderes. 

Palavras-chave: Diálogos Institucionais; Efeito Backlash; Separação de
Poderes; Vaquejada.

Abstract: The present article has the scope of proposing an analysis of the
legislative reaction of the Brazilian National Congress given the decision
of the Brazilian Supreme Federal Court (STF), which declared the law of
the State of Ceará that regulated the practice of the vaquejada unconsti-
tutional, in order to assess if this could be characterized as a manifestation
of the backlash effect. In this regard, starting from an analysis of the
speeches used by the Ministers of the STF in the judgment of the Direct Un-
constitutionality Action (ADI) No. 4983 and the speeches of the Deputies
and the Senators in the voting of the Proposal of Constitutional Emendation
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(PEC) that gave rise to the Constitutional Amendment No. 96/2017, be-
sides the use of bibliographic review, the purpose of this research is to an-
alyze the foundations behind this “dialogue” between the Legislative and
Judiciary Powers and to promote a reflection on the current institutional
struggle between these Powers.

Keywords: Institutional Dialogues; Backlash Effect; Separation of Powers;
Vaquejada.

Sumário: Introdução; 1. O efeito backlash e os embates institucionais; 2.
Estruturas de poder conservadoras do Congresso Nacional como propul-
soras da reação legislativa; 3. A regulamentação da vaquejada no centro
do embate; 4. A ausência de um diálogo e de pacificação da matéria;
Conclusões; Referências Bibliográficas.

1 INTRODUÇÃO
É possível verificar atualmente a existência de um desequilíbrio entre as ins-
tituições políticas brasileiras, principalmente no âmbito federal. A dificuldade
no estabelecimento de um diálogo cooperativo entre o Congresso Nacional e
o Supremo Tribunal Federal, em determinada medida, tem provocado a ocor-
rência do fenômeno conhecido como efeito backlash, conceito trazido do di-
reito norte-americano para caracterizar uma reação legislativa que pretende
desafiar determinada decisão judicial.

Na maioria dos casos, a origem do efeito backlash está intimamente
relacionada a uma postura conservadora do Poder Legislativo, podendo
este ser visto como um elemento perturbador de um sistema de garantias
constitucionais, na medida em que é capaz de provocar um retrocesso ju-
rídico ao criar uma situação normativa pior do que a existente antes da de-
cisão judicial.

Na presente pesquisa, será dado um recorte específico para o caso en-
volvendo a regulamentação da vaquejada, a qual é uma prática muito
comum nos Estados do Nordeste e também no Sul do Brasil, consistindo em
uma atividade em que dois vaqueiros montados em cavalos distintos tentam
derrubam um boi puxando o animal pelo rabo até que ele caia dentro de uma
área demarcada. O caso em questão encontra-se no seio de uma colisão entre
direitos fundamentais, quais sejam, de um lado, o dever de proteção ao meio
ambiente, insculpido no artigo 225, § 1º, VII, da CRFB/88, o dever de pre-
servação da fauna e a proibição do tratamento cruel aos animais e, de outro,
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a proteção a manifestações culturais e práticas desportivas, com previsão
nos artigos 215, caput e § 1º, e 217, da Carta Magna.

Desse modo, busca-se, por meio de uma análise exploratória e descriti-
va, verificar a assimetria na atuação dos Poderes Legislativo e Judiciário no
contexto da separação de poderes, bem como a ocorrência do efeito backlash
no caso da vaquejada. Isto posto, tem-se que os objetivos da presente pes-
quisa circunscrevem-se a: (i) verificar a (in)existência de um diálogo insti-
tucional entre os Poderes Judiciário e Legislativo, com recorte específico
para a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional no
caso da regulamentação da vaquejada; (ii) analisar os fundamentos utilizados
pela Corte Suprema na decisão proferida na ADI nº 4983, quando o Plenário
declarou a inconstitucionalidade da lei do Ceará que regulamentava a vaque-
jada; e (iii) analisar o discurso empregado pelo Congresso Nacional quando
da edição da Emenda Constitucional nº 96/2017, a qual é frontalmente con-
trária à interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, e quais foram
os fundamentos político-ideológicos desta atividade legiferante.

Há que se ressaltar que o objetivo da presente pesquisa não é o de propor
uma análise acerca do mérito da questão, isto é, não se pretende averiguar se
a vaquejada deve ser tomada como uma prática desportiva e cultural ou se esta
representa uma prática cruel com os animais. O cerne do presente trabalho
consiste em analisar o diálogo institucional desenvolvido entre o Supremo
Tribunal Federal e o Congresso Nacional quando da apreciação da questão.

1. O EFEITO BACKLASh E OS EMBATES
INSTITUCIONAIS
Superada a divergência teórica entre Hans Kelsen e Carl Schmitt acerca da
interpretação da Constituição, as Constituições democráticas contemporâ-
neas têm apostado no diálogo institucional entre os poderes constitucionais.
Essa teoria trabalha com a noção de que nenhum Poder possui a última pa-
lavra acerca da interpretação constitucional, de modo que todos devem tra-
balhar de maneira cooperativa no exercício da hermenêutica constitucional.

Desse modo, o debate constitucional contemporâneo ganhou uma nova
dimensão ao contemplar uma série de correntes progressistas direcionadas
à defesa do caráter democrático da Constituição. De uma maneira geral,
essas novas teorias constitucionais possuem um pressuposto comum, qual
seja, a postura crítica ao ativismo da Suprema Corte no estabelecimento da
última palavra na interpretação da Constituição (BUNCHAFT; LIMBER-
GER e MOREIRA, 2016, p. 230). 

Com efeito, o esforço de conciliar constitucionalismo e democracia
tem representado um dos maiores desafios enfrentados pelas sociedades
contemporâneas. Na tentativa de lidar com essa questão, algumas propostas
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teóricas elegeram o Minimalismo Judicial como estratégia conceitual, en-
quanto outras preconizaram a teoria denominada como Constitucionalismo
Democrático.

A teoria do Minimalismo Judicial foi desenvolvida pelo professor
norte-americano Cass Sunstein em sua obra One Case at a Time e estabelece
que as Cortes deveriam atuar de forma prudente e solucionar apenas as ques-
tões específicas do caso analisado, evitando decidir acerca das matérias
constitucionais controvertidas que ainda não possuem consenso social
(SUNSTEIN, 1999, p. 05).

De acordo com o referido autor, a decisão minimalista possui duas vir-
tudes fundamentais: a estreiteza (narrowness) e a superficialidade (shalow-
ness). Os juízes que assumem essa posição devem optar por uma decisão
superficial, quedando-se silentes em questões controvertidas que não te-
nham relação direta com o caso analisado. Ou seja, as decisões não devem
invocar pontos abstratos ou desnecessários, limitando-se apenas ao caso es-
pecífico (SUNSTEIN, 1999, p. 40). Assim, as questões mais amplas e não
consolidadas no ideário social poderiam ser debatidas e decididas por atores
democraticamente responsáveis. 

Ademais, Cass Sunstein defende que as Cortes deveriam respeitar seus
próprios precedentes e que determinadas formas de ativismo judicial pode-
riam desencadear o fenômeno do backlash, gerando uma polarização e uma
consequente reação de forças políticas contrárias ao sentido da decisão.
Nesse contexto, o efeito backlash seria compreendido como uma ameaça à
coesão social. De acordo com Cass Sunstein (2007, p. 435), o efeito back-
lash seria uma “desaprovação pública intensa e sustentada de uma decisão
judicial, acompanhada de medidas agressivas para resistir a essa decisão e
remover sua força legal”.

Por outro lado, o Constitucionalismo Democrático, defendido pelos
professores Robert Post e Reva Siegel, estabelece que a Constituição e o di-
reito constitucional, de modo geral, são moldados em meio a interações dis-
cursivas entre o Governo, o Congresso, as Cortes, os movimentos sociais e
os partidos políticos. Todos esses atores têm a responsabilidade de resguar-
dar o cumprimento da Constituição. Desse modo, tendo em vista que a in-
terpretação da Constituição se apresenta de modo diferente para cada um
desses atores sociais, a legitimidade democrática da Constituição seria po-
tencializada (POST e SIEGEL, 2013, p. 32). 

O Constitucionalismo Democrático, diferente do Minimalismo Judi-
cial, se concentra principalmente na análise da instituição dos direitos cons-
titucionalmente previstos em uma sociedade plural e divergente. Logo, a di-
vergência na interpretação de determinado preceito constitucional seria uma
condição normal para a evolução do direito constitucional e efetivação da
legitimidade democrática. 
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Sendo assim, com base na premissa da referida teoria, as Cortes teriam
um papel importante no processo democrático, uma vez que iriam atuar de
uma forma distinta, declarando e efetivando os direitos das minorias. Essa
crença encontra-se sustentada no engajamento popular, que autoriza os ci-
dadãos a fazerem reivindicações sobre o significado da Constituição. Assim,
os tribunais atuariam de forma a proteger os valores sociais importantes,
restringindo o governo sempre que este ultrapassasse as limitações consti-
tucionais. Em contrapartida, o Governo e as demais instituições, insatisfeitas
com a decisão, poderiam resistir e responder a essas reivindicações dos ci-
dadãos (POST e SIEGEL, 2007, p. 02).

Ressalta-se que o Constitucionalismo Democrático não exclui a polí-
tica do âmbito do direito. Pelo contrário, a referida teoria busca justamente
ponderar o conflito existente entre a integridade do Estado de Direito e a ne-
cessidade da ordem constitucional de garantir uma legitimidade democrá-
tica. Dessa forma, seus defensores argumentam que o backlash expressa o
desejo de um povo livre de influenciar no conteúdo de sua Constituição,
apesar dessa situação gerar uma ameaça à independência da lei. (POST e
SIEGEL, 2007, p. 04). 

Nesse sentido, Robert Post e Reva Siegel afirmam que algum grau de
conflito pode ocorrer como uma consequência inevitável da reivindicação
de direitos constitucionais, não importando se tais direitos são garantidos
pela legislação ou judicialmente. Com efeito, para estes autores, a contro-
vérsia suscitada em razão de uma decisão judicial poderia até mesmo bene-
ficiar a ordem constitucional, uma vez que geraria um debate e os defensores
de diferentes visões tentariam se convencer mutuamente, auxiliando a so-
ciedade a lidar com o pluralismo. 

Desse modo, é possível afirmar que o efeito backlash, independentemente
de ser visto como um fenômeno com repercussões positivas ou negativas em
um regime democrático, consiste, de modo geral, em uma reação conservadora
de parcela da sociedade ou de forças políticas, como o Congresso Nacional,
frente a uma decisão do Poder Judiciário em temas considerados polêmicos,
que ainda não estão consolidados no ideário da população. O efeito backlash
surge, nesse contexto, como fruto de uma reação ao aumento do protagonismo
judicial e como uma tentativa de modificar determinada decisão.

Assim, os opositores ao entendimento jurisprudencial da Corte rejeitam
publicamente alguns dos elementos centrais do decisum, fundamentando a sua
rejeição em afirmações de legitimidade ou superioridade do quadro social-
legal anterior. Nesse cenário, determinada decisão judicial que busque a efeti-
vação de direitos das minorias, pode vir a provocar, muitas vezes, ao contrário
do que se almejava, a insatisfação por parte da população mais conservadora,
propiciando um ambiente favorável à derrocada de direitos arduamente adqui-
ridos, tendo como consequência mais forte o retrocesso normativo.
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Ademais, em determinados casos, pode ocorrer também uma espécie
de “círculo vicioso”, uma vez que o Legislativo pode editar uma lei dispondo
em sentido contrário ao que foi decidido pelo Judiciário e, posteriormente,
este, por meio do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade,
pode entender que a referida lei fere a Constituição e vir declarar sua incons-
titucionalidade, postergando a pacificação da controvérsia.

Convém ressaltar que nem todo conflito entre os Poderes Legislativo
e Judiciário pode ser caracterizado como backlash. Em determinadas situa-
ções, pode se tratar apenas de eventos seguidos que não fazem parte de uma
mesma narrativa. Em alguns casos, trata-se apenas de uma leve oposição ao
progresso anterior, mas não sugere um movimento social significativo.
(CUDD, 2002, p. 05).

Não obstante, o que se verifica no cenário institucional brasileiro ho-
dierno pode ser entendido como verdadeiro embate institucional entre os
Poderes Legislativo e Judiciário com o escopo de propor uma definição acer-
ca do órgão competente para proferir a última palavra acerca do sentido da
Constituição. Indo além da discussão acerca do ativismo judicial e do pro-
tagonismo assumido pela Corte Suprema nos últimos anos, o que se tem ob-
servado pode ser entendido como um contra-ataque do Legislativo em busca
da retomada do espaço de poder que lhe teria sido subtraído em razão desse
alargamento da atuação do Supremo.

A hipótese que orienta a presente pesquisa é a de que, pelo fato de a
atual composição do Congresso Nacional apresentar um número bastante
expressivo de membros ligados a pautas militares, religiosas, policiais, em-
presariais, ruralistas e outras pautas de matriz conservadora, a ocorrência
de reações a decisões do STF, que apresentem um perfil progressista e libe-
ral, tende a se acentuar.

2. ESTRUTURAS DE pODER CONSERVADORAS DO
CONGRESSO NACIONAL COMO pROpULSORAS DA
REAÇÃO LEGISLATIVA
No período pós-Segunda Guerra Mundial, com o surgimento do neoconsti-
tucionalismo, houve uma excessiva confiança das democracias ocidentais
em relação à atuação da jurisdição constitucional. Às cortes constitucionais
caberia o papel de atuar na garantia dos direitos fundamentais das minorias,
com o objetivo de evitar regimes políticos totalitários e de conciliar os ideais
do constitucionalismo e da democracia. Como consequência, essa acentuada
confiança na jurisdição constitucional ocasionou um significativo aumento
na atuação político-social das Cortes Constitucionais, bem como uma ex-
cessiva judicialização de questões que, até então, não eram submetidas à
apreciação do Poder Judiciário.
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No Brasil, a Constituição Federal de 1988 fortaleceu significativa-
mente o controle concentrado de constitucionalidade, bem como as funções
atribuídas ao Supremo Tribunal Federal, como forma de assegurar a efeti-
vação de um modelo garantista, tendo em vista o período histórico que an-
tecedeu a sua promulgação, marcado por inúmeras violações aos direitos
humanos fundamentais. 

Nada obstante, a adoção de um modelo amplamente garantista a partir
do texto constitucional é medida que se mostra insuficiente quando este
se depara com estruturas de poder marcadamente conservadoras, elitistas
e desiguais.

Verifica-se que, em casos que dividem a opinião pública, o STF tem se
posicionado de maneira progressista. Exemplos dessa afirmação podem ser
encontrados nas decisões proferidas em temas controvertidos apreciados
pela Corte, tais como: (i) a possibilidade de interrupção da gestação de feto
anencefálico, (ii) o reconhecimento da união homoafetiva, e (iii) a possibi-
lidade de estudos e experimentos com células-tronco.

Com efeito, para cada decisão contramajoritária e polêmica do STF,
verifica-se uma reação conservadora do Congresso Nacional, que busca a
reversão da decisão judicial. Nesse contexto, surgem projetos de lei, como,
por exemplo, o Estatuto da Família (Projeto de Lei nº 6.583/13), que propõe
regras jurídicas para definir quais grupos podem ser considerados uma “fa-
mília” perante a lei; e o Estatuto do Nascituro (Projeto de Lei nº 478/07),
que tem como objetivo a garantia da proteção integral ao nascituro.

Essas ocorrências recorrentes revelam um verdadeiro ativismo con-
gressual frente a pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal que obje-
tivem a ampliação das garantias constitucionais. Tal fato se deve, em grande
medida, à atuação legislativa imbuída de um viés político-ideológico de ma-
triz conservadora. Segundo os dados de pesquisa realizada pela Agência Pú-
blica3 no ano de 2016 pelo menos 70% dos membros de ambas as casas le-
gislativas participavam de algum dos grupos considerados conservadores
do Congresso Nacional. 

No início de 2016, ano em que se iniciou a discussão acerca da regula-
mentação da vaquejada, 238 deputados faziam parte da bancada dos paren-
tes, 208 pertenciam à bancada empresarial, 207 eram da bancada da agro-
pecuária, 226 integravam a bancada das empreiteiras e construtoras, e 197
faziam parte da bancada evangélica. Como muitos deputados pertencem a
duas ou mais dessas bancadas, as demandas desses setores acabam se sa-
grando vitoriosas graças a esse apoio mútuo.
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Já no Senado, segundo informações da Agência Pública4, os parlamen-
tares que têm ou tiveram familiares no exercício de mandatos políticos cor-
respondiam, em 2016, a 59 dos 81 Senadores. Dentre os outros grupos com
maior representação na Casa, estavam também o da agropecuária (32 inte-
grantes) e o empresarial (36 integrantes). Com apenas 14 representantes, o
grupo dos direitos humanos era uma das menores bancadas e lutava, princi-
palmente, contra os projetos de lei com orientação mais conservadora. 

Não se pretende afirmar aqui que o Congresso Nacional não possa pro-
mover a reversão jurisprudencial pela via legislativa. Essa prática pode, in-
clusive, estabelecer um meio de diálogo entre os referidos Poderes. No en-
tanto, é necessário analisar em que medida essa reação legislativa às
decisões proferidas pelo STF é dotada de legitimidade democrática para que
essa prerrogativa legislativa não atente contra cláusulas pétreas e promova
o retrocesso social.

A análise dos discursos empregados pelos Ministros do Supremo, bem
como dos discursos dos Deputados e dos Senadores quando da votação da
PEC que originou a EC nº 96/17, as quais serão adiante exploradas, pode
ser enxergada como um guia na tentativa de se desvendar até que ponto o
Congresso Nacional atuou em prol dos anseios da população que teriam sido
contrariados pela decisão do STF, ou, ainda, em que medida a referida rea-
ção objetivou a defesa de interesses pessoais ou institucionais.

3. A REGULAMENTAÇÃO DA VAqUEJADA NO CENTRO
DO EMBATE
SUMÁRIO



3.1. O ExAME DAAÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4983
Em maio de 2013, a Procuradoria-Geral da República ajuizou a ADI nº 4983
em face da Lei Estadual Cearense nº 15.299/13, a qual, pela primeira vez,
conferiu regulamentação à vaquejada como prática desportiva e cultural no
mencionado Estado. Argumentativamente, a PGR recordou em sua petição
outros casos julgados pela Corte que versavam sobre controvérsias seme-
lhantes: (i) ADI nº 1.856/RJ e ADI nº 2.514/SC que tratavam da briga de
galo; e (ii) o Recurso Extraordinário nº 153.531/SC, que versava sobre a
farra do boi.

Na data de 06 de outubro de 2016, ao julgar a demanda, o Supremo Tri-
bunal Federal decidiu, por 6 votos a 5, que é permitida a regulamentação de
manifestações culturais que envolvam animais, desde que ela seja capaz de
evitar a crueldade sem que haja a descaracterização da própria prática. Con-
tudo, segundo o STF, a crueldade com os animais seria inerente à vaquejada,
sendo, portanto, inviável a sua regulamentação, dado que implicaria em vio-
lação à parte final do artigo 225, §1º, VII, da Constituição Federal. 

Da análise dos discursos apresentados pelos Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal quando do julgamento da ADI nº 4983, pode-se destacar que
os argumentos empregados distanciam-se da estrita análise da constitucio-
nalidade da norma impugnada, caminhando, em muitos momentos, para um
juízo de valor acerca da compatibilidade da vaquejada com a proteção dos
animais. É o que se verifica no voto do Ministro Marco Aurélio, relator da
ADI 4983:

O argumento em defesa da constitucionalidade da norma, no sentido de a
disciplina da prática permitir seja realizada sem ameaça à saúde dos ani-
mais, não subsiste. Tendo em vista a forma como desenvolvida, a intolerável
crueldade com os bovinos mostra-se inerente à vaquejada. A atividade de
perseguir animal que está em movimento, em alta velocidade, puxá-lo pelo
rabo e derrubá-lo, sem os quais não mereceria o rótulo de vaquejada, confi-
gura maus-tratos. Inexiste a mínima possibilidade de o boi não sofrer violên-
cia física e mental quando submetido a esse tratamento.5 (p. 13).

No mesmo sentido e também integrando o voto vitorioso, o Ministro
Luís Roberto Barroso deixa claro que, de acordo com seu entendimento, a
análise do caso deve se afastar de raciocínios estritamente jurídicos. 

A solução do caso reclama o equacionamento de duas questões principais: (i)
a vaquejada consiste em prática que submete animais a crueldade? (ii) Ainda
que submeta animais a crueldade, a vaquejada é protegida pela Constituição,
haja vista ser uma manifestação cultural? Como ficará claro adiante, essas
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não são questões que podem ser respondidas a partir apenas de raciocínios ju-
rídicos. Ao contrário, elas exigem também a consideração de questões rela-
cionadas a aspectos fáticos da atividade, bem como à ética animal, um campo
que tem ganhado progressiva importância na filosofia moral. (p. 31)

Os dois trechos acima colacionados deixam claro que a Corte Suprema
para além de realizar o exame acerca da constitucionalidade formal e mate-
rial da norma impugnada, questiona a própria escolha legislativa. Isto é,
além de efetuar uma avaliação de parametricidade entre a norma jurídica e
a Constituição Federal, o STF se imiscui na análise do próprio objeto disci-
plinado pela norma jurídica.

Desse modo, além de ter julgado inconstitucional a norma que deu re-
gulamentação à prática da vaquejada diante de sua inconstitucionalidade
material, os Ministros que compuseram o voto vencedor, entenderam que o
próprio objeto da norma não seria passível de qualquer regulamentação. Isto
é, pretendeu-se não apenas vedar a regulamentação, mas impedir a própria
realização da vaquejada.

Outro ponto objeto de discussão, e que merece destaque, diz respeito
ao impacto econômico do julgamento a ser proferido. Conforme se verifica
nos trechos abaixo colacionados, o fator econômico foi considerado quando
do julgamento, tanto pela corrente que integrou o voto majoritário, quanto
pela corrente derrotada.

O Min. Luís Roberto Barroso, que compôs o voto vencedor assinalou
que:

Reconheço que a vaquejada é uma atividade esportiva e cultural com impor-
tante repercussão econômica em muitos Estados, sobretudo os da região
Nordeste do país. Não me é indiferente este fato e lastimo sinceramente o im-
pacto que minha posição produz sobre pessoas e entidades dedicadas a essa
atividade. No entanto, tal sentimento não é superior ao que sentiria em permi-
tir a continuação de uma prática que submete animais a crueldade. (p. 55)

Por seu turno, o Min. Gilmar, que compôs o voto derrotado, asseverou
que:

Esta Corte não pode fechar os olhos para essa realidade. Além disso, existem
mais de 10.000 (dez mil) parques de vaquejadas em praticamente todos os
Estados, gerando 200.000 (duzentos mil) empregos direta ou indiretamente,
que, de uma hora para outra, estarão à margem do ordenamento jurídico e
sem emprego. (p. 148)
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Uma terceira questão que se identifica a partir da análise dos discursos
dos Ministros diz respeito ao fato de que o Supremo Tribunal Federal ado-
tou, no julgamento deste caso, uma visão universalista dos direitos humanos.
O distanciamento dos Ministros da realidade na qual se insere a prática da
vaquejada e as diversas manifestações destes no sentido de afirmarem seu
desconhecimento acerca da forma pela qual esta se desenvolvia e a sua re-
levância dentro da cultura nordestina, teve especial influência no julgamen-
to. No voto que abriu a divergência em relação ao voto do relator, o Ministro
Luiz Edson Fachin trouxe a questão à tona:

O presente caso precisa ser analisado sob um olhar que alcance a realidade
advinda da população rural. É preciso despir-se de eventual visão unilateral
de uma sociedade eminentemente urbana, com produção e acesso a outras
manifestações culturais, produtos e serviços para se alargar ou olhar e alcan-
çar essa outra realidade. (p. 15)

Referido posicionamento foi corroborado pelo Min. Gilmar Mendes:

(...) ao fazer a ponderação, devemos levar em conta não as nossas pré-com-
preensões, necessariamente, mas os contextos em que essas práticas estão
inseridas. (p. 105)

Assim, determinada prática que, para os sulistas, pode ser desinfluente, para
um nordestino, pode ser ínsita à sua formação histórica; o que para um nor-
tista traduz a sua manifestação cultural, para os “sudestinos” pode não signi-
ficar nada; e vice-versa.  Da mesma forma que não se pode impor a cultura
de determinada parcela da população para outra que não a cultiva, não se
pode impedir a prática de atividades culturais das quais não compartilha-
mos. (p. 129)

Verifica-se, desse modo, que na decisão final do STF no julgamento da
ADI nº 4983 foi dada prevalência à proteção abstrata dos direitos humanos
a partir de uma concepção universalista, sobretudo, daqueles relacionados
à proteção do meio ambiente, em detrimento do respeito à diversidade cul-
tural. A pretensão arrojada do STF de tentar impor uma mudança cultural a
partir de uma decisão judicial também pode ser enxergada como uma mola
propulsora para a reação legislativa.

Por fim, um fato de enorme relevância, e que muito interessa ao obje-
tivo desta pesquisa, diz respeito ao fato de que o Supremo Tribunal Federal
passou ao largo da busca pela compreensão da opção do legislador cearense
quando da edição da norma impugnada. Somente no voto do Ministro Luiz
Fux é que se faz referência à opção legislativa. Contudo, este argumento não
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foi capaz de suscitar maiores discussões do Plenário acerca da posição a ser
assumida pela Corte Constitucional diante da escolha do legislador. 

Ora, se nós temos uma colisão de princípios, de duas uma: ou o Judiciário
faz a ponderação, ou a ponderação é legislativa. Se a ponderação é legisla-
tiva, no meu modo de ver, o Judiciário tem que ser deferente ao Legislativo,
porque o legislador avaliou todas as condições dessa prática desportiva –
porque é considerada uma competição – e verificou que, com esses cuida-
dos, é possível a realização da vaquejada. Então, no meu modo de ver, a ex-
clusão da crueldade a que se refere a Constituição está exatamente na ponde-
ração que fez o legislador, muito embora eu compreenda que essa
competição implica em puxar o rabo do boi e colocá-lo de quatro. (p. 75)

Diante do exposto, tem-se que a decisão final da Corte Suprema dis-
tanciou-se da via do diálogo institucional na medida em que ignorou em seus
debates a discussão acerca da opção feita pelo legislador cearense, afastou-
se dos argumentos jurídicos para se imiscuir em discussões de caráter moral
e, ainda, desconsiderou a marcante relevância cultural da vaquejada nas re-
giões onde a mesma ocorre. Tal postura, sem dúvidas, em muito contribui
para que discursos inflamados com uma forte carga emotiva surjam e a rea-
ção legislativa ocorra.

3.2. O DEBATE ACERCA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 96/17
A partir deste ponto, a pesquisa parte para a análise da reação do Congresso Na-
cional quando da edição da Emenda Constitucional nº 96/2017, a qual é fron-
talmente contrária à interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, e quais
foram os fundamentos político-ideológicos desta atividade legiferante.

Em 19 de outubro de 2016, isto é, apenas 13 (treze) dias após a decisão
da Corte Constitucional, foi apresentada a Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 50/2016 por um grupo composto por 27 Senadores, dos quais a maio-
ria é composta por Senadores representantes de Estados do Nordeste, pro-
pondo o acréscimo do §7º do artigo 225, da CRFB/88, para afirmar que não
se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde
que sejam manifestações culturais, registradas como patrimônio cultural
imaterial, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o
bem-estar dos animais envolvidos.

Pouco tempo depois, em 29 de novembro de 2016, a Presidência da Re-
pública sancionou sem vetos a Lei nº 13.364/2016 que elevou a vaquejada,
o rodeio e outras expressões artístico-culturais similares à condição de ma-
nifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial do Brasil. Ou
seja, houve uma inegável reação imediata por parte do Poder Legislativo
contra a decisão do STF.
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A votação da PEC nº 50/2016, realizada no Senado, mostra a força da
referida reação a partir da análise da distribuição dos votos. Quando da vo-
tação em 1º turno, 55 Senadores, além do Presidente, votaram favoravel-
mente à PEC, 8 se manifestaram de maneira contrária, e 3 se abstiveram. No
2º turno, a distribuição dos votos foi praticamente a mesma, com 52 Sena-
dores, além do Presidente, se manifestando de modo favorável, 9 de maneira
contrária, e 2 abstenções.

Em discurso em defesa da vaquejada, realizado no dia 14 de fevereiro
de 2017, o Senador Otto Alencar (PSD/BA), relator da proposta na Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, apresentou discurso emocionado, ape-
lando aos Senadores pela aprovação da PEC:

O Plenário do Senado precisa hoje tomar esta decisão, a decisão de aprovar um
esporte centenário, dos meus avós, dos meus pais, que não pode acabar com
uma canetada só, com uma decisão de quem quer que seja. Respeito muito o
Supremo Tribunal Federal, sobretudo a sua Presidente, Cármen Lúcia, mas, se
ela tivesse visto nesse período, nesses meses em que eu acompanhei, a dor, o
sintoma doloroso da perda do emprego de quem vivia disso, ela talvez se sensi-
bilizasse. Eu acompanhei isso de perto, porque sou do Sertão e sou do povo,
vivo junto do povo, junto do vaqueiro, e sei o que é o “cara” chegar em casa
com a carteira dando dispensa do seu trabalho.

Em seu pronunciamento, em 25 de outubro de 2016, o Senador Jorge
Viana (PT/AC), também destacando o distanciamento dos Ministros do STF
da realidade na qual se desenvolve a prática da vaquejada, enfatizou a ne-
cessidade de se reverter a decisão da Corte Suprema, afirmando que:

(...) essa decisão do Supremo que impôs um medo, um receio, e que se transfor-
mou, na prática, numa ameaça. Mais do que isso: ela se materializou, nos rin-
cões do nosso País, como uma aparente criminalização da vaquejada. E a pior
coisa do mundo é tomar-se uma decisão, do ponto de vista do País, sem ter deta-
lhes, sem ter um conhecimento maior da questão. O nosso propósito – de nós, le-
gisladores – é pegar algo que é conflituoso, que divide o País, que prejudica o
País ou que prejudica setores da sociedade brasileira, e encontrar uma solução.
Eu, particularmente, acho que devemos identificar imediatamente qual o melhor
projeto que temos no Senado, qual o melhor projeto que temos na Câmara, que
trata da vaquejada, que trata da regulamentação dessa atividade e, com base na
melhor proposta, rapidamente incluir na agenda da Câmara e do Senado e deli-
berarmos, trazendo segurança jurídica para essa prática, para essa atividade.

No mesmo sentido, discursou o Senador Benedito de Lira (PP/AL), em
25 de outubro de 2016:
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Surpreendentemente, a Suprema Corte do meu País considera a lei que exis-
tia no Ceará inconstitucional, consequentemente, proibindo a continuidade
da vaquejada. (...) Espero que as duas Casas do Congresso Nacional possam
regulamentar isso, possam tomar uma decisão, porque não é discurso que
vai resolver.

Além dos discursos em defesa da vaquejada como prática cultural e es-
portiva do povo sertanejo e das manifestações acerca do distanciamento dos
Ministros do STF da realidade em que a atividade se desenvolve, são notó-
rios os discursos que atacam a avaliação que o Supremo teria feito acerca
da crueldade empregada em face dos animais envolvidos. O Senador Tel-
mário Mota (PDT/RR), em manifestação proferida em 10 de outubro de
2016, afirmou que:

(...) O Supremo decidiu por seis votos a cinco. Se fosse uma atividade cruel, a
votação teria sido por unanimidade. O principal argumento do ministro do
Supremo é que a vaquejada é uma prática cruel para os animais. Srs. Ministros
do Supremo, se é para falar de esportes violentos e cruéis, vamos lá. Quem diz
que os cavalos bem nutridos, mostrados nas Olimpíadas, não são maltratados?
(...). O polo e esse esporte que foi usado nas Olimpíadas, o hipismo, são espor-
tes de rico. Aí, ninguém toca, ninguém mexe, ninguém realmente quer proibir.

Chama atenção, ainda, o pronunciamento do Senador Eunício Oliveira
(PMDB/CE) na sessão em que a EC nº 96/17 foi promulgada, discurso que
sustentou que uma resposta teria sido dada à decisão do STF na ADI 4983:

Diante do inconformismo, repito, de milhões de brasileiros, não restou ao
Congresso Nacional evidenciar, tanto para o Supremo Tribunal Federal
quanto para a sociedade, o que é a vaquejada e qual a sua importância para
nós, nordestinos e brasileiros.

Uma outra questão também bastante abordada diz respeito à relevância
econômica da vaquejada. Em 25 de outubro de 2016, o Senador Deca
(PSDB/PB), se pronunciou no seguinte sentido:

Mas, mais do que significado cultural, a vaquejada tem importância econô-
mica no Nordeste. Estamos falando da geração de mais de 600 mil empregos
diretos e indiretos. Estamos falando do fomento da circulação de renda supe-
rior a R$800 milhões anuais. Estamos falando, por exemplo, das fábricas e dos
artesãos que produzem o chapéu de couro, as selas e o gibão. Estamos falando
da produção e da comercialização de rações. Estamos falando de um comércio
pujante de animais. Estamos falando do melhoramento genético dos nossos
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rebanhos. Estamos falando de uma atividade comercial que extrapola as divi-
sas do Nordeste e ganha musculatura em toda parte do nosso País.

Por fim, um discurso que merece atenção é o do então Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Senador José Maranhão
(PMDB/PB), o qual, ao fazer um resumo da atividade do Senado ao longo
do ano de 2016, destacou que: 

Ainda no campo social, foi importante a aprovação da proposta de emenda à
Constituição (PEC nº 50/2016) que permite a realização das manifestações
culturais registradas como patrimônio cultural brasileiro que não atentem
contra o bem-estar animal – beneficiando diretamente a prática da vaque-
jada. A iniciativa busca reverter recente decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) contrária à realização de vaquejadas pelo País.

Isto é, diante da análise dos discursos acima colacionados, fica claro
que houve uma nítida reação à decisão judicial a partir de uma fundamenta-
ção conservadora, caracterizando-se a ocorrência do efeito backlash. A ma-
nifestação do Sen. José Maranhão (PMDB/PB) no sentido de que a “inicia-
tiva busca reverter recente decisão do Supremo Tribunal Federal”
externaliza e ratifica o sobredito.

Aprovada em dois turnos, a PEC seguiu para a Câmara dos Deputados,
onde recebeu a numeração de PEC nº 304/2016. Nesta Casa, a expressivi-
dade da votação também deve ser destacada. Em 1º turno, 366 Deputados
se manifestaram de maneira favorável à sua aprovação, enquanto apenas 50
foram contrários e 6 se abstiveram. No 2º turno, houve alteração somente
no número de votos favoráveis, o qual se elevou para 373 votos.

Os discursos observados nesta Casa não se diferenciam dos que ocor-
reram no Senado Federal, sendo os mesmos argumentos utilizados para a
defesa da possibilidade de realização e de regulamentação da vaquejada.
Exemplo disso é o pronunciamento do relator da PEC nº 304/17, Deputado
Federal Paulo Azi (DEM/BA), em 10 de maio de 2017, o qual abordou
tanto o aspecto cultural, quanto a relevância econômica da vaquejada,
além de ter indicado a possibilidade de se reagir à decisão do Supremo Tri-
bunal Federal:

(...) não é apenas uma atividade cultural, uma atividade esportiva, mas é hoje
fundamentalmente uma atividade econômica.  Como nordestino sei a impor-
tância da vaquejada para os Estados do Norte e do Nordeste do nosso País.
Como brasileiro, sei a importância que têm os rodeios para os Estados do
Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. Por isso, nós nos dedicamos ao debate na
Comissão para responder a uma pergunta que surgiu diante da controvérsia
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criada pelo Supremo Tribunal Federal: afinal de contas, existem maus-tratos
aos animais?

Também atacando a decisão do STF, o Deputado Vitor Valim
(PMDB/CE), em 17 de outubro de 2016, pronunciou-se no seguinte sentido:

Volto a afirmar que a decisão do STF foi totalmente equivocada. (...) Tudo o
que norteou a decisão dos Ministros do Supremo Tribunal Federal de decla-
rar inconstitucional a Lei da Vaquejada do Estado do Ceará, que teve interfe-
rência direta em todo o território nacional, foi errado. (...) Como podem,
numa canetada, Ministros que não conhecem a cultura e a realidade nordes-
tinas, nem mesmo a forma de preservação do bem-estar animal, aumentar
ainda mais o número de desempregados em toda a Região Nordeste? E
como este Congresso pode ficar omisso diante dessa realidade? (...) Seria
bom os Ministros - por isso faz falta um nordestino no Supremo Tribunal
Federal - conhecerem mais a realidade da cultura e do esporte vaquejada.

Dos pronunciamentos realizados tanto no Senado Federal, quanto na
Câmara dos Deputados, o que se extrai de fundamental é que os parlamen-
tares assumiram uma clara postura reativa à decisão do Supremo, atacando-
a, sobretudo, com base no desconhecimento por parte dos Ministros da rea-
lidade cultural em que se insere a vaquejada e na relevância econômica que
a atividade possui. Observa-se também que diversos discursos foram pro-
feridos com sustentação em um apelo emocional dos parlamentares, visto
que muitos destes, sobretudo os oriundos dos Estados do Nordeste, estariam,
na realidade, defendendo verdadeiras causas pessoais.

Encerradas as votações em ambas as Casas legislativas, em 06 de junho
de 2017, foi promulgada a EC nº 96/17, estando, assim, superada a decisão
tomada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº
4983. Contudo, ao contrário do que talvez se pudesse imaginar, a questão
não foi pacificada. Isso porque, uma semana depois da promulgação da EC
nº 96/17, o Fórum Nacional de Defesa Animal ajuizou a ADI nº 5728. Pouco
tempo depois, a PGR também apresentou seu pleito de inconstitucionalidade
da Emenda por meio da ADI nº 5772. Sendo assim, novamente a resolução
da questão rumou-se ao STF.

4.  A AUSêNCIA DE UM DIáLOGO E DE pACIFICAÇÃO DA
MATÉRIA
As novas Ações Diretas de Inconstitucionalidade apresentadas, na reali-
dade, pouco dizem acerca de interpretação constitucional e de ponderação
entre direitos fundamentais em colisão, tendo maior relação com a discussão
SUMÁRIO



acerca de qual é a posição ocupada pelo Supremo no processo democrático
brasileiro.

Em suma, o embate acerca da regulamentação da vaquejada reacende
o debate: afinal, quem tem a última palavra sobre o sentido da Constituição?
O Supremo, que a interpreta, ou o Congresso, que a emenda? Ou, indo além,
algum dos Poderes da República tem a última palavra sobre o sentido da
Constituição? 

Há que se destacar que a discussão acerca da regulamentação da va-
quejada apresenta uma novidade no seio dos diálogos institucionais, qual
seja, a edição de uma Emenda à Constituição para reverter uma decisão do
Supremo. Em casos anteriores, nos quais também se verificou uma insatis-
fação por parte do órgão legislativo diante de uma decisão do STF, optou-
se pela via da legislação ordinária ou complementar. Os exemplos desta afir-
mação foram dados no presente trabalho quando se tratou dos Projetos de
Lei que visam criar o Estatuto da Família e o Estatuto do Nascituro em con-
traposição às decisões do Supremo que garantiram o reconhecimento da va-
lidade jurídica das uniões homoafetivas, a não criminalização da antecipa-
ção terapêutica do parto em caso de anencefalia do feto, e a decisão
favorável à realização de pesquisas com células-tronco embrionárias.

Como se vê, no caso da vaquejada, o Congresso desafia de maneira
mais agressiva a decisão judicial. E daí surgem dois caminhos: ou o Supre-
mo Tribunal Federal dará um passo atrás na sua jurisprudência acerca do
controle de constitucionalidade de emendas constitucionais, o que poderá
deflagrar sua própria instabilidade institucional, posto que estaria modifi-
cando radicalmente um entendimento em um lapso temporal muito curto
ou, mantendo sua decisão, agravará a arena de disputa com o Congresso Na-
cional acerca da interpretação constitucional, produzindo, assim, impasses
institucionais cada vez mais profundos. 

CONCLUSõES
O que se conclui com a presente pesquisa é que a regulamentação da vaque-
jada encontra-se, sim, no seio de um embate institucional entre o Supremo
Tribunal Federal e o Congresso Nacional, tendo este adotado uma postura
reativa e conservadora, característica do efeito backlash. O que se observou
foi uma reação do Poder Legislativo a uma decisão judicial imbuída por um
forte teor político de caráter conservador e pela busca da retomada de um
espaço de poder.

Ademais, os discursos dos parlamentares se inserem em uma matriz con-
servadora na medida em que estes exaltam a relevância econômica da ativida-
de, muitas vezes associada à relação que o próprio parlamentar possui com a
vaquejada, e adotam discursos emocionados para a defesa de causas pessoais.
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Uma segunda conclusão que se extrai é a de que o caso da vaquejada é
mais um exemplo da ocorrência de um movimento dentro da estrutura da
separação de poderes que já vem sendo observado em outros casos. Isto é,
para além da discussão acerca do ativismo judicial e do protagonismo assu-
mido pelo STF nos últimos anos, o que tem se observado atualmente pode
ser entendido como um contra-ataque do Legislativo em busca da retomada
do espaço de poder que lhe teria sido subtraído em razão desse alargamento
da atuação da Corte Suprema.

O fato de o Supremo Tribunal Federal ter tido seus poderes ampliados
e ter se expandido para arenas decisórias não antes por ele ocupadas acaba
por abrir um campo de disputa em que o Congresso Nacional busca recupe-
rar as arenas decisórias que lhe teriam sido subtraídas, em uma luta por sua
sobrevivência.

Outra conclusão que se extrai da análise dos discursos proferidos é a
de que a via de diálogo institucional poderia ter sido aberta na decisão deste
caso, mas não houve qualquer esforço de ambos os Poderes nesse sentido.
Certo é que a edição da EC nº 96/17, e o ajuizamento de novas ações diretas
de inconstitucionalidade, reacendem a possibilidade de o STF voltar a se
debruçar sobre a matéria. Embora esse fato não seja de todo recomendado,
posto que a regulamentação da vaquejada permanece sem a almejada paci-
ficação, há a esperança de que, dessa vez, o processo decisório dialógico
seja mais valorizado do que fora até então.

As próximas etapas desse embate entre o Supremo Tribunal Federal e
o Congresso Nacional terão grande relevância não apenas na definição acer-
ca possibilidade da prática e da regulamentação da vaquejada, mas, sobre-
tudo, no que diz respeito às reais possibilidades de desenvolvimento de um
genuíno diálogo institucional, no qual nenhum dos Poderes avoque para si
a prerrogativa de dar a última palavra, buscando um efetivo controle de
constitucionalidade.
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RELAÇÕES ENTRE PODER EXECUTIVO E SISTEMA DE
JUSTIÇA SOBRE GRAVES VIOLAÇÕES DE DIREITOS
HUMANOS

Luciana Silva Garcia. 
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Instituto Brasiliense de Direito Público

Resumo: o artigo tem como ponto central a análise da relação entre o
Poder Executivo e o Sistema de Justiça sobre graves violações de Direitos
Humanos e procura responder à pergunta: como se dá a relação entre o
Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Ministério Público quando há gra-
ves violações de direitos que tais instituições são responsáveis por prote-
ger as vítimas, reparar e restaurar direitos, dentro de suas competências
e atribuições? Por que ocorre da forma descrita? Foram consideradas as
realidades de graves violações de Direitos Humanos relacionadas ao Pro-
grama de Proteção a Defensores de Direitos Humanos e a casos contra
o Estado brasileiro em trâmite no Sistema Interamericano de Proteção aos
Direitos Humanos (o caso Maria Joel da Costa, defensora de Direitos Hu-
manos protegida pelo Estado brasileiro, e o caso Sétimo Garibaldi, com
sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos)A metodologia
utilizada foi a pesquisa qualitativa, com a utilização das estratégias de
estudo de caso e teorização fundamentada nos dados. Ao final, propo-
nho um conceito de diálogo entre poderes que considere a centralidade
da vítima e a importância da participação social para enfrentamento a
graves violações de Direitos Humanos. 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Violações; Relações entre poderes;
Poder Executivo; Sistema de Justiça.
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INTRODUÇÃO: LOCALIZANDO A pESqUISA
O presente artigo é fruto de pesquisa realizada no âmbito do doutorado em
Direito1 e tem como ponto central a análise da relação entre o Poder Execu-
tivo e o Sistema de Justiça sobre graves violações de Direitos Humanos e
procura responder a pergunta: como se dá a relação entre o Poder Executivo,
o Poder Judiciário e o Ministério Público quando há graves violações de di-
reitos em que os poderes são responsáveis por proteger as vítimas, reparar
e/ou restaurar direitos, dentro de suas competências e atribuições? E por que
a relação ocorre da forma descrita? 

A pesquisa partiu da hipótese de que o Sistema de Justiça assume com-
portamentos distintos ao tratar de casos de graves violações de Direitos Hu-
manos quando apresentados pelo Poder Executivo, manifestando ora um
compromisso institucional maior, ora um compromisso institucional menor.
E que há mais tensão que diálogo entre o Sistema de Justiça e o Poder Exe-
cutivo para o tratamento de casos de graves violações de Direitos Humanos,
impedindo a elaboração de mecanismos e instrumentos institucionais para
a solução das violações. 2

A pesquisa foi desenvolvida em quatro partes. A primeira expõe a ado-
ção de uma pesquisa empírica no Direito para responder ao problema sus-
citado. Tratou-se da escolha pela pesquisa qualitativa, o estudo de caso, com
a abordagem dos desafios para a escolha dos casos a serem estudados e as
soluções encontradas, com a definição pelos casos Maria Joel da Costa, li-
derança sindical protegida pelo PPDDH, e o caso Sétimo Garibaldi versus
Brasil, com sentença da Corte. Na sequência, foi feita exposição sobre o de-
lineamento da pesquisa — a construção do banco de dados, a importância
do uso de entrevistas para a pesquisa e a utilização da estratégica metodo-
lógica da teorização fundamentada nos dados para a criação das unidades
de análise de análise. 

A segunda parte faz a narrativa dos casos. Contar a história, apresen-
tando os sujeitos, os contextos e as relações, dão subsídios para a verifi-
cação do objeto da pesquisa. Os casos têm como pano de fundo a violência
no campo no Brasil nos anos 90, então, abordaram-se as particularidades
desse fenômeno nos estados do Paraná e Pará. Destacaram-se os aspectos
relacionados à proteção de Maria Joel e as implicações com o Sistema de
Justiça e o trâmite do caso Sétimo Garibaldi no SIDH e as repercussões
da sentença junto ao Poder Judiciário e Ministério Público por ser esse o
campo da pesquisa.

Na terceira parte, desenvolveu-se o percurso de análise dos dados: a
organização do banco de dados e sobre quais eixos foi criado, a construção
das unidades de análise de análise, com uma explanação sobre o uso con-
creto da teorização fundamentada nos dados e a aplicação das unidades de
análise nos documentos e nas entrevistas. Retomaram-se os casos para uma
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análise conclusiva, indicando as questões que surgiram para explicar os
porquês da relação entre o Poder Executivo e o Sistema de Justiça ser como
verificada.  

Por fim, refletiu-se sobre possibilidades de reforma do Sistema de Justiça
numa perspectiva de Direitos Humanos, a partir das questões levantadas com
a análise dos casos: a centralidade da normatização e legislação para o campo
dos Direitos Humanos, a fragilização crescente dos órgãos de execução de pro-
gramas e ações de Direitos Humanos; a ausência de uma crítica maior da so-
ciedade civil organizada quanto ao papel do Sistema de Justiça sobre violações
de Direitos Humanos e a importância da realização de uma reforma do Sistema
de Justiça numa perspectiva de Direitos Humanos.  E ao final da pesquisa, pro-
põe-se uma concepção de diálogo entre o Poder Executivo e o Sistema de Jus-
tiça sobre graves violações de Direitos Humanos que se dê muito além do
campo judicial e que tenha, em sua centralidade, uma participação social ativa
e um aprofundamento democrático das relações e instituições. 

O estudo dos casos Maria Joel da Costa e Sétimo Garibaldi possibilitou
analisar a relação entre o Poder Executivo e o Sistema de Justiça em sua
multiplicidade de procedimentos, mecanismos e instrumentos, como tam-
bém, a ausência destes. Obviamente, os casos têm seu próprio contexto e
particularidades que decorrem dos arranjos e mobilização de sujeitos para
superar a violação do direito — os procedimentos próprios do PPDDH e do
Estado brasileiro ao responderem as recomendações e decisões do SIDH.
Mas a adoção de casos múltiplos para a realização do estudo (YIN, 2005, p.
69) possibilitou a verificação de resultados bastante semelhantes entre si.3

Foi possível levantar as indicações sobre o porquê da relação entre o Poder
Executivo e o Sistema de Justiça ocorrer de forma precária e frágil. Procuro,
nesse artigo, aprofundar as questões que explicam essa relação, quais sejam: a
centralidade da normatização e legislação para o campo dos Direitos Humanos,
a fragilização crescente dos órgãos de execução de programas e ações de Di-
reitos Humanos, em especial após o golpe de Estado de 2016, a ausência de
uma crítica maior da sociedade civil organizada quanto ao papel do Sistema
de Justiça sobre violações de Direitos Humanos e a importância da realização
de uma reforma do Sistema de Justiça numa perspectiva de Direitos Humanos.  

Considerando os limites estabelecidos para elaboração do presente ar-
tigo, optei por apresentar o resultado obtido em relação à reforma do Sistema
de Justiça numa perspectiva de Direitos Humanos.

REFORMA DO SISTEMA DE JUSTIÇA NUMA
pERSpECTIVA DE DIREITOS hUMANOS
A reforma do Sistema de Justiça, especificamente a reforma do Poder Judi-
ciário, entrou para a agenda política brasileira na década de 1990, articulada
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em um discurso de fortalecimento da democracia, que denunciava a hiper-
trofia da atividade judicial, em sobreposição às instâncias políticas repre-
sentativas tradicionais. O protagonismo do Judiciário no processo de cons-
trução de decisões políticas dá seus primeiros sinais, após a Constituição
Federal de 1988, com o ajuizamento de ações coletivas e individuais e ações
diretas de inconstitucionalidade movidas em oposição a medidas econômi-
cas, fiscais e previdenciárias adotadas pelo Poder Executivo: o questiona-
mento do Plano Collor devido ao desrespeito a direitos patrimoniais pela
utilização de confiscos e desapropriação4 e o programa de privatizações
feito pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, que teve diversas inicia-
tivas questionadas pelo Judiciário, inclusive alteradas e atrasadas pelo Su-
premo Tribunal Federal (MARONA, 2013).5

As propostas de reforma constitucional e infraconstitucional que mo-
dificaram o perfil do Estado naquela década6 também incluíram a agenda
de reforma do Judiciário, em virtude dos aspectos materiais do seu funcio-
namento, mas principalmente em virtude do papel político que passou a
exercer, de confrontar as decisões dos demais poderes — o fenômeno que
se convencionou chamar de judicialização da política (SADEK, 2001).7 Os
debates em torno das propostas de emenda constitucional que tramitaram
no Congresso Nacional na década de 1990 (PEC nº 96/1992 e PEC nº
112/1995) e a aprovação das Leis nº 9.868 e 9.882 que disciplinaram a ação
direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade
e a arguição de descumprimento de preceito fundamental) abriram o direito
processual constitucional a entidades representativas da sociedade para a
emissão de pareceres, instituindo a figura do amicus curiae, com possibili-
dade de realização de audiências públicas, como recursos para ampliação
da legitimidade democrática das decisões judiciais.

Em relação à credibilidade do órgão perante a sociedade, no mesmo
período o Congresso Nacional iniciou forte campanha para desacreditar as
instituições judiciárias, trazendo à tona inúmeras irregularidades e processos
de corrupção no interior dos tribunais, situação que culminou com a instau-
ração da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar irregularidades pra-
ticadas por integrantes de tribunais superiores, de tribunais regionais e de
tribunais de justiça (BRASIL, Senado Federal, 1999). O processo de des-
moralização do Judiciário foi, inclusive, objeto de análise do Banco Mundial
em trabalho que propôs um programa de reforma, com realce nos principais
fatores que afetariam a qualidade do serviço prestado: longos processos ju-
diciais, excessivo acúmulo de processos, acesso limitado à população, falta
de transparência e previsibilidadede decisões e frágil confiabilidade pública
no sistema (BANCO MUNDIAL, 1996).8

Assim, a reforma do Judiciário iniciada na década de 1990 foi marcada
por ações de contenção do movimento de hipertrofia do Judiciário que resultou
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em alterações do desenho institucional,as quais restringiram sua autonomia e
possibilitaram maior controle sobre a jurisdição constitucional, criando freios
institucionais. A reforma também se relacionou à qualidade da prestação juris-
dicional, influenciada pela expansão de programas neoliberais na economia e
política brasileiras. As propostas de reforma, segundo Marona (2013), apon-
tavam para dois aspectos — racionalização do sistema de controle de consti-
tucionalidade e instituição de um controle externo ao Judiciário que fizesse
frente à sua independência. 

O resultado dos debates, embates e processos de reforma do Poder Ju-
diciário iniciado na década de 1990 culminou com a promulgação da emen-
da constitucional nº 45/2004, conhecida como a emenda da reforma do Ju-
diciário, que, conforme pontua Santos (2007), emerge de um conjunto de
objetivos diversos, que vão desde as previsões que garantem maior acessi-
bilidade ao Judiciário, passando pelo estabelecimento de uma justiça itine-
rante, até a adoção de medidas para garantir a celeridade e descongestiona-
mento dos processos nos tribunais superiores, como a súmula vinculante e
o efeito vinculante.

Considerando as proposições das conferências e dos programas de Di-
reitos Humanos, a reforma incorporou a demanda sobre a federalização de
crimes de Direitos Humanos, com a criação do incidente de deslocamento
de competência, como expus na seção anterior. Também incluiu, no rol das
garantias fundamentais, o direito da razoável duração do processo e dos
meios que garantam a celeridade de sua tramitação, além da equivalência
entre os e tratados e convenções internacionais sobre Direitos Humanos que
forem aprovados pelo Congresso Nacional e a submissão do Brasil à juris-
dição do Tribunal Penal Internacional e as emendas constitucionais.9

Mas essa reforma não gerou consequências positivas que alterassem a
postura do Sistema de Justiça frente a graves violações de Direitos Huma-
nos. Verifiquei, em relação ao Programa de Proteção a Defensores de Direi-
tos Humanos, uma repulsa do Poder Judiciário e uma atuação pessoalizada
do Ministério Público e, quanto aos casos do Sistema Interamericano de Di-
reitos Humanos, uma indiferença do Judiciário e também uma relação pes-
soalizada do Ministério Público.10

Os entrevistados e entrevistadas11, pessoas que atuam em dois campos,
com formações profissionais distintas, vivências e experiências diversas, no
âmbito do Estado e da sociedade civil organizada, propõem sugestões de re-
forma do Sistema de Justiça com conteúdo semelhante entre si, que variam
em torno de três eixos: i) celeridade dos processos judiciais relacionados a
violações de Direitos Humanos, com adoção de procedimentos específicos
que considerem as particularidades da vítima e o contexto da violação; ii) es-
truturação e fortalecimento dos órgãos de controle externo do Sistema de Jus-
tiça quanto ao enfrentamento a violações Direitos Humanos, com garantias
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de transparência e participação da sociedade em sua gestão; iii) reestrutura-
ção da seleção e progresso na carreira dos integrantes do Sistema de Justiça,
com reformulação da formação para incluir temáticas de Direitos Humanos.

O TEMpO E AS VIOLAÇõES DE DIREITOS hUMANOS
A questão do tempo da Justiça frente a violações de direitos esteve presente
em praticamente todas as falas das pessoas entrevistadas. São exemplos: a de-
mora no julgamento dos acusados do homicídio de Dezinho, que gerou conse-
quências na vida de Maria Joel quanto à sua atuação como defensora de Direi-
tos Humanos; a demora no julgamento dos acusados do homicídio de Sétimo
Garibaldi e que, justamente por isso, o Brasil foi condenado pela Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos; a demora na apuração dos responsáveis pelas
ameaças a lideranças, a demora do Sistema de Justiça em responder às reco-
mendações e decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

A reforma do Judiciário de 2004, como expus, assegurou a razoável
duração do processo e os meios que promovam a celeridade de sua tramita-
ção como uma garantia fundamental. Ao analisar as reformas processuais
trazidas pela emenda constitucional nº45, Santos (2007) destaca a existência
de dois tipos de morosidade: a sistemática e a ativa. A primeira decorre da
burocracia, do positivismo e do legalismo, e as medidas processuais adota-
das em 2006 e 2007 — súmula impeditiva de recursos, prazo de 10 dias de
pedidos de vista de processos nos tribunais, súmula vinculante, repercussão
geral do recurso extraordinário — são importantes para enfrentar a morosi-
dade sistêmica. 

A segunda decorre da interposição, por parte de operadores do sistema
judicial, de obstáculos para impedir o desenvolvimento normal do processo
para a solução do caso. “Os casos de morosidade activa são casos de pro-
cesso ‘na gaveta’, de intencional não decisão em que, em decorrência de
conflito de interesse em que estão envolvidos, é natural que as partes e os
responsáveis por encaminhar uma decisão utilizem todos os tipos de escusas
protelatórias possíveis” (SANTOS, 2007, p. 43). E aponta como exemplo a
demarcação do território dos Pataxó Hã Hã Hãe, que tramita há 25 anos nos
tribunais brasileiros.

Graves violações de Direitos Humanos, como as estudadas nesta pes-
quisa, são alvo justamente da morosidade ativa do Sistema de Justiça, e é
isso que também as caracteriza: essa morosidade fez com que as vítimas
buscassem mecanismos extraordinários de restauração e/ou reparação dos
seus direitos. Mas, como diz Santos,

Com as reformas que incidem sobre a morosidade sistémica podemos ter
uma justiça mais rápida, mas não necessariamente uma justiça mais cidadã.
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Ao contrário, com a revolução democrática da justiça a luta não será apenas
pela celeridade (quantidade da justiça), mas também pela responsabilidade
social (qualidade da justiça).(SANTOS, 2007, p. 44)     

E é essa reflexão que os entrevistados e entrevistadas trazem ao serem
questionados sobre reformas do Sistema de Justiça. Não basta a celeridade:
devem ser adotados procedimentos específicos que considerem as particu-
laridades da vítima e o contexto da violação.12

Ao estudar as relações entre Direito e o tempo, Ost (2005) levanta três
teses complementares. A primeira é do tempo enquanto instituição social,
antes de ser fenômeno físico e uma experiência psíquica, uma construção
social e, por isso, um desafio de poder, uma exigência ética e um objeto ju-
rídico. A segunda é a da função principal do jurídico como contribuinte para
a instituição do social, “o direito é um discurso performativo, um tecido de
ficções operatórias que redizem o sentido e o valor da vida em sociedade”
(OST, 2005, p. 13). A terceira, que se relaciona diretamente com o tempo da
justiça para as vítimas, é a interação dialética entre a primeira e a segunda
tese, é a temporalização social do tempo e instituição jurídica da sociedade.

É preciso tempo para se instituir o direito13, mas, para Maria Joel da Costa
e familiares de Sétimo Garibaldi, a passagem do tempo desinstituiu o direito à
justiça, ao julgamento e à reparação. Por outro lado, também promoveu a ins-
tituição de outro direito, um direito via mecanismos extraordinários acionados
pelas vítimas, surgido para tentar solucionar as consequências daquela primeira
passagem de tempo: a proteção de Maria Joel pelo Estado e a sentença da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, surgindo uma nova dobra no tempo, o
tempo da proteção e o tempo do cumprimento da sentença. 

Graves violações de Direitos Humanos têm essa característica. A pas-
sagem do tempo que não contribui para a devida instituição do direito, ao
invés, reforça a violação, afastando a vítima do alcance da reparação ou res-
tituição do direito perdido. E como elemento central, responsável por con-
trolar a passagem do tempo, está o Sistema de Justiça. E, nos casos de graves
violações de Direitos Humanos, está presente a morosidade ativa de que fala
Santos (2007). A passagem do tempo nos casos de Maria Joel da Costa e Sé-
timo Garibaldi14, não decorre da burocracia, do legalismo, do positivismo.
Foi o pano de fundo dos casos, a luta pela terra, que acabou por definir o
tempo do processo, o tempo que desinstituiu os direitos das vítimas.

Por isso, a presença das falas dos entrevistados e entrevistadas sobre a
consideração da vítima e o contexto da violação como fundamento e elemento
central para a celeridade dos processos. Trata-se de uma proposta da reforma
do Sistema de Justiça que se insere no campo contra-hegemônico, de que trata
Santos (2007), no qual atuam os cidadãos que tomaram consciência dos di-
reitos significativos trazidos pelos processos de mudança constitucional —
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nomeadamente direitos sociais e econômicos — e veem na utilização do di-
reito e dos tribunais uma ferramenta de mudança social. O campo contra-he-
gemônico indaga qual o papel dos tribunais ante as aspirações dos cidadãos
marginalizados a serem incluídos no contrato social.15

A eficiência dos tribunais, como apontam Avritzer, Marona e Gomes
(2014, p. 19), não está apenas na capacidade de garantir respostas aos litígios
que processam, mas na sua capacidade de dar respostas justas. Daí que as re-
formas institucionais devem viabilizar a efetivação dos direitos garantidos
constitucionalmente, considerando, sobretudo, que um conjunto de condicio-
nantes de ordens socioeconômicas ou identitárias fundam estruturas de ex-
clusão e desigualdade social, que impactam na efetiva igualdade de acesso à
Justiça pela via dos direitos (AVRITZER, MARONA, GOMES, 2014, p. 21).   

MUDANÇA DE pERFIL DO SISTEMA DE JUSTIÇA
A mudança de perfil dos integrantes do Sistema de Justiça, por meio de uma
reestruturação da seleção e progresso na carreira, com reformulação da for-
mação para incluir temáticas de Direitos Humanos foi o terceiro eixo de su-
gestões apontadas pelos entrevistados e entrevistadas, quando perguntados
sobre propostas para uma reforma do Poder Judiciário e Ministério Público
que contribuísse para a resolução de graves violações de Direitos Humanos.
Observei que, nas conferências e nos programas nacionais analisados, o
tema da capacitação de juízes e promotores em matérias relacionadas a Di-
reitos Humanos é uma constante, mas não há referências a alterações nas
formas de ingresso naquelas carreiras.

Segundo o censo dos magistrados, elaborado pelo Conselho Nacional
de Justiça, em 2014, a magistratura brasileira é composta majoritariamente
de homens (64%),que chegam a representar 82% dos ministros dos tribunais
superiores.  Em relação à composição étnico-racial da carreira, 84,5% dos-
juízes, desembargadores e ministros declararam-se brancos e apenas 14%
se consideram pardos; 1,4%, pretos, e 0,1%, indígenas (CNJ, 2014).

Quanto ao Ministério Público, Lembruger et al. (2016) afirmam que
seus membros compõem um segmento fortemente elitizado — na maioria,
homens brancos, oriundos das classes média e alta:

Como filtro social contribui não só o nível de exigência do concurso de en-
trada, mas também o requisito de três anos de atividade prévia na área jurí-
dica. Se a elitização não determina, por si só, os tipos de atuação adotados,
pode ter considerável influência na escolha de prioridades e na chance de re-
crutar profissionais vocacionados para as novas atribuições do órgão, isto é,
conectados aos problemas das camadas mais pobres e mais vulneráveis da
população. (LEMGRUBER, et al., 2016, p. 64)  
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O objeto da pesquisa não foi analisar o perfil dos integrantes do Sistema
de Justiça ou a forma de ingresso e progressão nas carreiras. Mas considero
importante o fato de as entrevistas reforçarem os dados sobre a caracteriza-
ção dos juízes e promotores no Brasil, numa perspectiva, conectada com a
realidade, de profissionais que atuam, como gestores públicos, integrantes
de equipes técnicas de programas de proteção e membros de organizações
da sociedade civil, em casos de violações de Direitos Humanos. São pessoas
que, no dia a dia, lidam com o Sistema de Justiça e percebem (quando não
sofrem16) as consequências desse perfil de magistrados, promotores e pro-
curadores nos casos em que atuam.

Sobre capacitações e formações dos integrantes do Sistema de Justiça
em Direitos Humanos, os entrevistados e entrevistadas alegaram um desco-
nhecimento por parte de promotores e juízes sobre políticas de Direitos Hu-
manos (no caso do PPDDH) e das normas internacionais de proteção aos
Direitos Humanos (convenções e tratados, em especial relacionados ao
SIDH), fato que prejudicaria uma atuação positiva em relação aos casos.17

Diniz da Silva (2010) realizou pesquisa com juízes de primeira instân-
cia do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com o objetivo de verificar a
efetivação dos Direitos Humanos no âmbito desse tribunal, utilizando como
indicador de efetivação a utilização, pelos juízes, de uma ou mais normas
internacionais de proteção aos Direitos Humanos para fundamentar as sen-
tenças proferidas. A autora concluiu que a utilização das normativas inter-
nacionais depende das características sociodemográficas do juiz, da sua for-
mação pré-universitária, universitária, técnica e política ou da sua
concepção sobre o tema. Apontou que, entre os juízes que se declaram bran-
cos, que são a maioria do tribunal, o uso das normas de Direitos Humanos
não é uma prática cotidiana. E ressaltou que “o desconhecimento dos siste-
mas de proteção influencia diretamente a não aplicação das normativas in-
ternacionais” (DINIZ DA SILVA, 2010, p. 280).

A pesquisa citada, as posições dos entrevistados e entrevistadas, as re-
comendações das conferências e dos programas nacionais de Direitos Hu-
manos indicam que capacitações em Direitos Humanos para juízes e pro-
motores resolveriam o problema de uma atuação mais positiva do Poder
Judiciário e do Ministério Público, nos casos que envolvam graves viola-
ções, especificamente os processos judiciais relativos aos casos com deci-
sões do SIDH e casos protegidos pelo PPDDH. Haveria, assim, uma relação
direta entre a obtenção de um conhecimento geral sobre Direitos Humanos
—sobre normas, programas e ações — e a aplicação desse conhecimento,
no caso concreto, pelo juiz e pelo promotor.

Não questiono a necessidade e a importância fundamental em qualifi-
car os integrantes do Sistema de Justiça em matéria de Direitos Humanos.18

Mas, ao estudar os casos Maria Joel da Costa e Sétimo Garibaldi— casos
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emblemáticos com grande visibilidade e larga duração temporal —, há uma
questão que se sobressai: o conhecimento sobre normas de Direitos Huma-
nos gera, consequentemente e necessariamente, o seu respeito e sua aplica-
ção pelos juízes e promotores no caso concreto? 

Além das questões relacionadas a uma concepção de acesso à Justiça
e uma morosidade ativa do Sistema de Justiça, como apontei anteriormente,
os casos demonstram que conhecer normas de Direitos Humanos não im-
plica necessariamente seu bom uso pelos juízes e promotores. Considero
importante (e estratégico) que o debate sobre a formação e capacitação de
integrantes do Sistema de Justiça em matéria de Direitos Humanos seja feito
também em outro campo: da exigência, por parte de juízes e promotores, de
uma racionalidade jurídica distinta, com o uso de uma argumentação não
personalista e não opinativa, uma racionalidade na qual a prevalência dos
Direitos Humanos seja central em sua realização. 

Como diz Rodriguez (2013, p. 15), o Brasil parece possuir um Direito
que se legitima simbolicamente em função de uma argumentação não siste-
mática, fundada na autoridade dos juízes e dos tribunais, mais preocupada
com o resultado do julgamento do que com a reconstrução argumentativa
de seus fundamentos e do fundamento dos casos anteriores. O autor utiliza
o conceito de “zona de autarquia” para ilustrar um espaço institucional em
que decisões são tomadas sem que se possa identificar um padrão de racio-
nalidade qualquer, ou seja, em que as decisões são tomadas num espaço
vazio de justificação. Existe uma falsa justificação que pretende conferir
uma forma aparentemente racional para decisões puramente arbitrárias (RO-
DRIGUEZ, 2013, p. 172). E observa:

Desta forma, os poderosos livram-se da necessidade de justificar racional-
mente suas posições de domínio ao excluir determinados conceitos jurídicos
e desenhos institucionais do debate público. Tal procedimento, que pode se
dar com a utilização de tipos variados de argumentos, ou seja, com a incor-
poração de diversas das “entidades” judiciais a que nos referimos acima,
pode vir a transformar o direito em mero instrumento para satisfazer o inte-
resse deste ou daquele grupo social. (RODRIGUEZ, 2013, p. 21)

A decisão do Superior Tribunal de Justiça no caso Sétimo Garibaldi
que manteve o trancamento da ação penal, pelo não conhecimento do recur-
so especial, é um bom exemplo. Sob o argumento de uma possível ausência
de pré-questionamento, pelo Ministério Público, da matéria relativa ao des-
cumprimento da Convenção Americana sobre Direitos Humanos pelo Esta-
do brasileiro ainda no âmbito do julgamento no Tribunal de Justiça do Pa-
raná, o STJ decidiu por não conhecer do recurso, ou seja, não analisar as
razões apresentadas pelo Ministério Público para destrancamento da ação
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penal. O tribunal simplesmente excluiu do debate público a questão relacio-
nada à obrigação do Estado brasileiro em cumprir a sentença da Corte Inte-
ramericana de Direitos Humanos, mediante a utilização de uma “entidade
judicial” bastante específica: o pré-questionamento da matéria.

Como pontuei, é razoável presumir que ministros do STJ tenham co-
nhecimento sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então,
no caso em estudo, não se trata de uma questão de formação de juízes e pro-
motores, e sim da exigência de uma racionalidade jurídica que não utilize
argumentos de autoridade como subterfúgio para não justificar racional-
mente suas posições.19

CONCLUSÃO: pOR UMA DEMOCRATIZAÇÃO DO
SISTEMA DE JUSTIÇA E VIOLAÇõES DE DIREITOS
hUMANOS

A estruturação e o fortalecimento de órgãos de controle externo do Sis-
tema de Justiça para o enfrentamento de violações Direitos Humanos, com
garantias de transparência e participação da sociedade em sua gestão, foram
apontados pelos entrevistados e entrevistadas como uma importante proposta
de reforma do sistema. Eles indicaram que a morosidade no andamento dos
processos judiciais aprofunda as violações de direitos, como as ameaças a
defensores de Direitos Humanos e denúncias contra o Brasil no Sistema In-
teramericano de Direitos Humanos. E não há responsabilização dos integran-
tes do Sistema de Justiça quanto às omissões frente a ações judiciais e inves-
tigações que perduram por anos: as impressões quanto ao corporativismo de
juízes e promotores em proteger seus pares foram recorrentes.

Santos (2007, p. 87) pontua que a independência judicial se transformou,
em muitos países, numa independência corporativa, que equivale ao boicote
à independência judicial democrática. Koerner (1999) já indicava três grupos
de posições entre juízes, intelectuais e políticos a respeito da reforma do Poder
Judiciário, debate iniciado na década de 1990: a posição corporativo-conser-
vadora,do Judiciário democrático e do Judiciário mínimo.20

A posição corporativo-conservadora, predominante entre ocupantes de ór-
gãos de cúpula do Judiciário e outros profissionais da área jurídica (juízes de
segunda e de primeira instância, advogados, promotores e outros funcioná-
rios do sistema judiciário), diagnostica a crise do Judiciário como a conjun-
ção entre a insuficiência de meios e os problemas internos de funcionamento.
Tal crise poderia ser solucionada sem mudanças fundamentais na estrutura
ora vigente, sendo necessários apenas ajustes na organização judiciária e na
legislação — especialmente a processual — no sentido de modernizar e ra-
cionalizar os serviços. Além disso, considera-se essencial a ampliação dos re-
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cursos financeiros para que o Judiciário se auto-reformule. Avalia-se que o
Judiciário não necessita de controle externo por ser o mais público dos pode-
res, na medida em que a atividade jurisdicional é praticada por atos públicos
sob o controle das partes interessadas, representadas por seus advogados.
(KOERNER, 1999, pp. 11-12)

É importante ressaltar que as propostas apresentadas nas conferências
e nos programas de Direitos Humanos sobre o Sistema de Justiça inserem-
se, em grande parte, nessa posição corporativo-conservadora, associando a
resolução do problema do acesso à Justiça à estruturação do Judiciário. Mas
também surgiram recomendações, sobretudo nos anos iniciais dos ciclos de
conferências, sobre um Judiciário democrático. Com a promulgação da
emenda constitucional 45, entretanto, acabou “vencendo” uma posição hí-
brida, que associa corporativismo-conservador com o Judiciário mínimo,
sendo essa a posição que acabou por predominar nas conferências de Direi-
tos Humanos até 2011.  

As disputas em torno de uma democratização do Sistema de Justiça
reaparecem, com mais força, na décima segunda conferência, de 2016, como
expus anteriormente, com propostas relativas à abertura do Sistema de Jus-
tiça e recomendações sobre implementação de ouvidorias externas, criação
e aprimoramento de mecanismos de controle social do Poder Judiciário e
do Ministério Público. Iniciativas importantes no âmbito da sociedade civil
surgiram no sentido de reconectar o debate sobre a justiciabilidade dos Di-
reitos Humanos e os problemas do acesso e democratização da justiça.

O ressurgimento do tema nos espaços de participação social e a (re)mo-
bilização da sociedade civil ainda não geraram efeitos nos casos relaciona-
dos ao Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos e ao Siste-
ma Interamericano de Direitos Humanos. Há uma forte demanda de atuação
do Poder Executivo quanto à adoção de medidas que fogem de sua compe-
tência e que são de responsabilidade direta do Ministério Público e do Poder
Judiciário. Obviamente, cabe ao Poder Executivo realizar ações para garan-
tir a proteção aos defensores e o cumprimento das decisões do SIDH, sobre
as quais não deve se omitir. Mas os casos demonstraram que ainda há um
largo campo de atuação das organizações de Direitos Humanos e movimen-
tos sociais, em relação ao papel do Sistema de Justiça como violador de di-
reitos e responsável por aprofundar ainda mais aspectos da violação.21

Como bem apontam Souza Júnior e Escrivão Filho (2016, p. 98), uma
práxis contra-hegemônica no campo dos Direitos Humanos parte do reco-
nhecimento dos sujeitos coletivos envolvidos na luta por direitos; do conhe-
cimento, reconhecimento e tomada de posição diante da agenda de Direitos
Humanos reivindicada pelos movimentos sociais; da identificação e do com-
bate aos padrões institucionais, sociais e culturais de violação de direitos; da
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identificação dos agentes públicos e privados responsáveis e da identifica-
ção e pressão sobre as instituições públicas responsáveis pela defesa, garan-
tia, efetivação ou promoção dos Direitos Humanos desde uma perspectiva
de indivisibilidade e integralidade diretamente referidas à sua diversidade
e especificidade temática. Daí a importância central dos sujeitos coletivos
em redirecionar a demanda sobre proteção a direitos e efetividade da justiça
ao Poder Judiciário e Ministério Público. 
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NOTAS

1 Para íntegra da tese, ver Garcia (2017).

2 A análise foi realizada sobre exemplos de violações de direitos de defensores
de Direitos Humanos protegidos pelo Programa de Proteção a Defensores de Direi-
tos Humanos e situações analisadas pelo Sistema Interamericano de Direitos Hu-
manos(SIDH) com recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Hu-
manos (CIDH) e Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte) ao Brasil.

3 Para acesso aos resultados, ver Garcia (2017).

4 Arantes (1997) analisa o sistema híbrido do controle de constitucionalidade
previsto na Constituição Federal de 1988, tomando como caso de estudo o plano
econômico editado pelo governo Collor em 15 de março de 1990 e as decisões do
Supremo Tribunal Federal em ações contrárias às medidas econômicas adotadas
pelo governo.

5Viana et al. (1997) aponta que a ambiguidade constitutiva da Carta de 1988,
que adota o presidencialismo depois de ter incorporado muitas das instituições do
regime parlamentarista, favoreceua nova centralidade assumida pelo Poder Judi-
ciário, levando-o a decidir impasses institucionais entre o Poder Executivo e o
Legislativo. O redobrado intervencionismo do Estado sobre a vida econômica —
como nos sucessivos planos de estabilização monetária — e as repercussões dra-
máticas que tiveram sobre os interesses privados levaram o Judiciário a se tornar
o único lugar de defesa dos cidadãos e das empresas.

6 Pereira (1998) analisa a reforma do Estado na década de 1990 em quatro
aspectos básicos da sua reconstrução: a delimitação de sua abrangência institu-
cional e os processos de redução do tamanho do Estado, a demarcação de seu papel
regulador e os processos de desregulamentação, o aumento de sua capacidade de
governança e o aumento de sua governabilidade.

7 Para análise do processo histórico de reforma do Judiciário no período in-
dicado, ver Sadek (2004), que apresenta a posição dos integrantes do Sistema de
Justiça, a partir de pesquisas realizadas entre 1993 e 2004, apontando, como re-
sultado, uma flexibilização do espírito corporativo dos membros do Judiciário,
como, por exemplo, a aceitação de sua democratização e também uma divisão
entre a classe quanto ao controle externo a este poder e a sua composição; e Sadek
(2004a), que desenvolve os principais temas em debate à época, as mudanças em
andamento e as perspectivas de reformas.
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8 O projeto neoliberal implementado no Brasil na década de 1990 também
pautou a reforma do Poder Judiciário. Daí a influência das propostas do Banco
Mundial contidas no Documento Técnico nº 319/1996 —O Setor Judiciário na
América Latina e no Caribe: elementos para reforma, que propunha a adequação
do Poder Judiciário à reforma econômica em curso nos países da América Latina,
de modo a aumentar a eficiência e eficácia do sistema judicial, ou seja, diminuição
da morosidade e aumento da previsibilidade, para a garantia das operações finan-
ceiras no País. Sobre o tema ver Melo Filho (2003).  

9 Observei que, nas conferências de Direitos Humanos realizadas nos dois
anos anteriores à promulgação da emenda, o tema da impunidade como violação
de direitos surge nas conferências de 2001 e 2002. Em 2003, o tema não aparece,
mas sim as propostas de fortalecimento institucional do Sistema de Justiça. Em
2006, logo após a promulgação da emenda, a conferência aponta recomendações
sobre aprimoramento institucional dos órgãos. Não é objetivo da pesquisa analisar
a atuação das organizações e dos movimentos sociais de Direitos Humanos no de-
bate parlamentar sobre a reforma do Judiciário. Mas chama atenção uma certa
desconexão entre esse debate e aquele realizado no âmbito das conferências, como
se a participação social em Direitos Humanos ficasse ao reboque das discussões
realizadas no Congresso Nacional sobre o tema.

10 Essa atuação pontual e pessoalizada de promotores e procuradores cor-
responde ao que Cátia Silva (2001, pp. 136-139) identificou como dois “tipos
ideais” de promotores, segundo seus estilos de atuação: os “promotores de fatos”,
que recorrem prioritariamente a meios extrajudiciais, à mobilização de recursos
da comunidade e à articulação política, e os “promotores de gabinete”, que tendem
a enxergar-se predominantemente como “fiscais da lei” e a agir reativamente, não
se vendo como articuladores políticos nem como “autoridade que deve cobrar
continuamente do poder público a implementação de políticas e programas so-
ciais”. Os últimos chegariam mesmo a questionar a abrangência das suas atribui-
ções na defesa de interesses metaindividuais e considerariam que a atuação por
meios extrajudiciais compromete a noção do promotor como autoridade judiciária
encarregada prioritariamente de instaurar inquéritos, propor ações, cuidar dos
processos de sua área e fiscalizar o cumprimento da lei.

11 Para íntegra das entrevistas, ver Garcia (2017).

12 Fabiana e Carla (Entrevistas VIII e I, respectivamente) trazem o exemplo
da Lei Maria da Penha como uma possibilidade de replicação para os casos en-
volvendo defensores de Direitos Humanos, pois essa lei criou mecanismos e pro-
cedimentos no Sistema de Justiça, tendo como central a condição da mulher que
sofre violência doméstica. Para mais detalhes ver Garcia (2017).
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13 E é preciso tempo, o tempo do processo, para afastar o impulso da vin-
gança: “ao impulso mortífero imediato sucede o tempo diferido do processo; cada
um [as partes envolvidas na queixa] será levado a verbalizar suas pretensões e
com benefício desta distância mínima poderá surgir a questão do ‘metacritério’
do justo” (OST, 2005, pp. 141-142).

14 Descrita detalhadamente em GARCIA (2017).

15O campo hegemônico, cujos protagonistas são o Banco Mundial, o Fundo
Monetário Internacional e as grandes agências multilaterais e internacionais de
ajuda ao desenvolvimento, concentra grande parte das reformas do sistema judi-
ciário por todo o mundo — vinculando-se aos negócios, aos interesses econômicos
— e reclama por uma justiça eficiente, célere, que permita, efetivamente, a pre-
visibilidade dos negócios desegurança jurídica e garanta a salvaguarda dos direi-
tos de propriedade (SANTOS, 2007).

16Fábio (Entrevista Ix) narrou uma situação vivida com determinado juiz,
durante um júri popular, quando sofreu violações de suas prerrogativas como ad-
vogado, ao ser ameaçado pelo juiz durante sua exposição oral. Ele fez uma repre-
sentação à corregedoria do Tribunal de Justiça, que foi indeferida.   Para mais de-
talhes, ver GARCIA (2017).

17 Nesse sentido, Ana (Entrevista II); Lúcia (Entrevista III); Fabiana(En-
trevista VIII); Carlos(Entrevista xII); Nara(Entrevista xIII). .Para mais deta-
lhes, ver Garcia (2017).

18 Santos (2007, p. 66) afirma que a transformação do Judiciário com vistas
a levar a termo uma revolução democrática da justiça se faz necessariamente com
a mudança completa da formação de todos os operadores do Direito: “é necessário
uma revolução na formação”. Da mesma forma, Avritzer, Marona e Gomes (2014,
p. 25) observam que a agenda estratégica de reforma do Sistema de Justiça precisa
incluir, em suas linhas mestras, a preocupação com a assunção de uma nova cultura
judiciária, que passa necessariamente pelo desenvolvimento de um novo modelo
de seleção e formação dos operadores do Direito, em especial dos magistrados.

19 É curioso perceber que a questão da construção argumentativa dos fun-
damentos de uma decisão judicial tem um aspecto negativo, como expus no caso
Sétimo Garibaldi, mas também pode ter um aspecto falsamente positivo. O STJ
decidiu, em 15 de dezembro de 2016, ao julgar o recurso especial nº 1640084, por
descriminalizar a conduta tipificada como crime de desacato a autoridade, por en-
tender que a tipificação é incompatível com o artigo 13 da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, aplicando o conceito de controle de convencionalidade.
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À primeira vista, parece (e em parte é) uma decisão judicial importante por retirar
o caráter de tipo penal da conduta do desacato, tão utilizado por agentes públicos
para coibir a liberdade de expressão e por utilizar a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos como fundamento da decisão. Mas, me pergunto, qual a cons-
trução racional que foi feita que diferencia essa decisão da que negou conheci-
mento do recurso no caso Sétimo Garibaldi? Penso que a explicação dada por Ro-
driguez (2013), como sendo decisões formuladas em uma zona de autarquia, é
bastante adequada.     

20A posição do Judiciário democrático considera que, além dos problemas
de ineficiência dos serviços e de insuficiência de meios, o modelo atual do Judi-
ciário leva ao isolamento político dos juízes em relação aos problemas políticos
e sociais e, assim, ao seu distanciamento da transformação da sociedade, tanto na
sua atividade jurisdicional como na sua participação política. Questiona, pois, o
próprio modelo do juiz como funcionário voltado à aplicação neutra da lei, ser-
vindo à mera reprodução das injustiças do sistema (KOERNER, 1999, pp. 13-14).
Já a posição do Judiciário mínimo era defendida, à época, pelo governo federal e
sintetizava os projetos de lei que tramitavam no Congresso e outras propostas lan-
çadas no debate político. Articulando-se estas propostas, surge um projeto global
e coerente de reforma neoliberal do Poder Judiciário (KOERNER, 1999, pp. 17-
18). Trata-se de uma proposta de reforma que se insere no campo hegemônico,
como tratei anteriormente.

21 Para Avritzer (2016, p. 108), existem níveis de democracia nos diferentes
tipos de Poder Judiciário; e o Poder Judiciário brasileiro, em algumas pautas, até
se aproximou ou então tentou se aproximar da cidadania. Por outro lado, na sua
organização interna, o Judiciário é o mais antidemocrático dos poderes, seja pela
sua estrutura de privilégios, seja pela hierarquia por meio da qual ele subordina
os outros setores dentro do próprio poder. Propõe, como medida de democratiza-
ção, a eleição de juízes em primeira instância, como funciona no Judiciário norte-
americano: “a própria entrada do Poder Judiciário poderia ser alterada para que
não fosse só por meio de concurso, mas que implicasse em alguma legitimidade
da própria cidadania. Essa seria uma medida muito importante para a democrati-
zação do Judiciário brasileiro” (AVRITZER, 2016, p. 109).

SUMÁRIO



REFERÊNCIAS

ARANTES, Rogério Bastos. Judiciário e política no Brasil. São Paulo:
Idesp, 1997.

AVRITZER, Leonardo. Impasses da democracia no Brasil. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2016.

AVRITZER, Leonardo; MARONA, Marjore; GOMES, Lílian. Cartografia
da Justiça no Brasil: uma análise a partir de atores e territórios. São Paulo,
Saraiva, 2014.

CUNHA, José Ricardo. Direitos Humanos e justiciabilidade: pesquisa no
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.Sur, Revista Internacional de Direi-
tos humanos. vol.2 n.3, São Paulo, dezembro 2005, pp. 138-172.

DINIZ DA SILVA, Andréa. A efetivação dos Direitos Humanos no Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro. In: CUNHA, José Ricardo. poder Judiciário:
novos olhares sobre gestão e jurisdição. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010,
pp. 265-286.

GARCIA, Luciana Silva.“Eles estão surdos”: relações entre o poder Exe-
cutivo e o Sistema de Justiça sobre graves violações de Direitos huma-
nos. Tese. Programa de Pós-Graduação em Direito, da Universidade de Bra-
sília. Brasília, abril de 2017. Disponível em: http://repositorio.unb.br/handle/
10482/23927?mode=full

KOERNER, Andrei. O debate sobre a reforma do judiciário. Novos Estudos.
Ed. 54, julh-1999, pp. 11-26.

LAURIS, Élida. Uma questão de vida ou morte: para uma concepção eman-
cipatória de acesso à justiça. Revista Direito &práxis. Rio de Janeiro, v.06,
N.10, p.412-454, 2015.

LEMGRUBER¸ Julita; MUSUMECI¸ Leonarda; RIBEIRO, Ludmila. Pa-
norama das ouvidorias estaduais de Segurança Pública e Defesa Social. Re-
vista Brasileira de Segurança pública, v. 8, n. 2, p. 138-163, ago/set 2014.

LEMGRUBER, Julita; RIBEIRO, Ludmila; MUSUMECI, Leonarda;
DUARTE, Thais. Ministério público: guardião da democracia
brasileira?Rio de Janeiro: Centro de Estudos de Segurança e Cidadania
(CESEC), 2016.

SUMÁRIO



MACIEL, Débora Alves; KOERNER, Andrei. O processo de reconstrução
do Ministério Público na transição política (1974-1985). Revista Debates.
Porto Alegre, vol. 8, n. 3, p.97-117, set-dez. 2014.

MARONA, Marjorie Corrêa. Reforma do Judiciário no Brasil. In: Avritzer,
Leonardo et al. Dimensões políticas da justiça. Rio de Janeiro: Civilização
brasileira, 2013.

MELO FILHO, Hugo Cavalcanti. A reforma do poder judiciário brasileiro:
motivações, quadro atual e perspectivas. Revista CEJ, Brasília, n. 21, p. 79-
86, abr./jun. 2003.

OST, François. O tempo do Direito. Bauru, São Paulo: Edusc, 2005.

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A reforma do Estado dos anos 90: lógica
e mecanismos de controle. Revista Lua Nova, São Paulo, n. 45, pp. 49-
95, 1998.

RODRIGUEZ, José Rodrigo.  pesquisa empírica e estado de direito: a
dogmática jurídica como controle do poder soberano. XV Congresso Nacio-
nal do CONPEDI, 2006. Disponível em: http://conpedi.org.br/manaus/ar-
quivos/anais/manaus/teoria_do_direito_jose_rodrigo_rodriguez.pdf. Aces-
so em: 15 jan. 2017.

________. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito (brasilei-
ro). Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.

SADEK, Maria Tereza (org.). Reforma do Judiciário. São Paulo: Fundação
Konrad Adenauer, 2001.

SADEK, Maria Tereza. Poder Judiciário: perspectivas de reforma. Opinião
pública, Campinas, vol. 10, n, 1, maio, pp. 01-62, 2004.

__________. Judiciário: mudanças e reformas. Estudos avançados. São Paulo,
n. 18, p. 79-101, 2004(a). Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ea/v18n51/
a05v1851.pdf. Acesso em: 25 jun. 2016.

____________. A pesquisa em Direito e a pesquisa em Ciências Sociais. In:
CUNHA, Alexandre dos Santos; ALVES DA SILVA, Paulo Eduardo
(coord.). pesquisa empírica em Direito. Rio de Janeiro: Ipea, 2013. 

SUMÁRIO



SANTOS, Boaventura de Sousa. para uma revolução democrática da jus-
tiça. São Paulo: Cortez, 2007.
______________. Reflexiones para la construcción de un intelectual de re-
taguardia. Conversaciones con Boaventura deSousa Santos.Estudios del
IShiR, 9, pp. 75-97, 2014.

SANTOS, Boaventura de Sousa; AVRITZER, Leonardo. Para ampliar o câ-
none democrático. In: SANTOS, Boaventura de Sousa. Democratizar a De-
mocracia: os caminhos da democracia participativa.Rio de Janeiro: Civili-
zação Brasileira, pp.39-82, 2002.

SILVA, Cátia Aida. Promotores de Justiça e novas formas de atuação em de-
fesa de interesses sociais e coletivos. Revista Brasileira de Ciências So-
ciais, v. 16, n. 45, pp. 127-44, fevereiro de 2001.

SOUZA JR., José Geraldo; ESCRIVÃO FILHO, Antônio. Para um debate
teórico-conceitual e político sobre os Direitos Humanos. In: DELGADO,
Ana Luíza de Menezes, et al. Gestão de políticas públicas de Direitos hu-
manos. Brasília: Enap, p. 45-118, 2016.

VIANNA, Luiz Werneck et al. A judicialização da política e das relações
sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999.

VIEIRA, José Ribas; BEZERRA, Rafael. Estado de coisas fora do lugar,
25 set. 2015. Disponível em: http://jota.info/estado-de-coisas-fora-lugar.
Acesso em: 28 set. 2015.

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos.Porto Alegre:
Bookman, 2005, 3ª ed.

VIANNA, Luís Werneck (org). A democracia e os três poderes no Brasil.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002

VIANNA, Luiz Werneck et al. Dezessete anos de judicialização da política.
Tempo Social, revista de sociologia da USp, v. 19, n. 2, p. 39-85, 2007.Dis-
ponível em: http://www.scielo.br/pdf/ts/v19n2/a02v19n2.

SUMÁRIO



DIREITOS ECONÔMICOS E SOCIAIS VIA CONTROLE
CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE: UM
ESTUDO SOBRE A ATUAÇÃO DO STF (1988-2016)

Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros1

Resumo: Este texto adota como objeto de estudo a atuação do Supremo
Tribunal Federal no controle concentrado de constitucionalidade, em ma-
térias de regulação econômica e social, o qual permite compreender a
crescente utilização de argumentos consequencialistas – considerações
sobre o futuro da sociedade – no direito brasileiro. Tal estudo contribui
para precisar o fenômeno da expansão do Poder Judiciário e o aumento
da sua influência em outros sistemas (econômico e político). Ao mesmo
tempo, por se tratar de uma análise qualitativa da argumentação, este
estudo também discute os limites decisórios por meio de uma descrição
influenciada pela visão sistêmica. Destaca-se, outrossim, que a pesquisa
se baseia na combinação de métodos quantitativos e qualitativos de aná-
lises, com busca de jurisprudência relacionada ao tema nos bancos de
julgados da corte. No final, o texto discute, em termos sistêmicos, a pró-
pria autodescrição produzida pela corte, indicando os diferentes limites
traçados pelos Ministros.

Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal; Direitos Econômicos e Sociais;
Controle Concentrado de Constitucionalidade; Consequências 

Abstract: This paper discusses some cases of concentrated judicial review
from the Brazilian Supreme Federal Court ‘s in matters of economic and
social regulation. These cases allow us to understand the growing use of
consequentialist arguments - arguments about the future of society - in Bra-
zilian law. This study clarifies the phenomenon of the expansion of the Ju-
diciary and the increase of its influence in other systems (economic and
political). Simultaneously, because this is a qualitative analysis of the ar-
gumentation, the paper points out the adjudicative limits by means of a
systemic description. This research is based on the combination of quan-
titative and qualitative methods of analysis, based on the court’s database.
Finally, the paper discusses, in systemic terms, the self-description produ-
ced by the court, indicating the different limits settle by the Justices.
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Keywords: Brazilian Supreme Federal Court; Economic and Social Rights;
Concentrated Judicial Review; Consequences

1 INTRODUÇÃO
Desde a superação da cultura dos juízes “boca da lei”, com o progressivo
aumento de legislações que autorizam expressamente uma integração via
argumentação e interpretação judicial na aplicação da lei, à discussão sobre
ativismo judicial vis-à-vis judicialização da política,2 discutem-se os limites
e o papel dos juízes na sociedade.

De um lado, o ativismo enfatiza o exame dos comportamentos dos juí-
zes. Argumenta-se que “é uma estratégia mais expansiva e proativa de in-
terpretação do direito, usada pelos juízes para maximizar o sentido e o al-
cance das normas constitucionais” (Faria, 2017). Ativismo é uma visão
exógena do papel dos juízes, que combina com o diagnóstico sobre a omis-
são e a ineficiência da atuação dos demais poderes do Estado, e que, em tese,
justificaria a conduta proativa dos juízes em protegerem os direitos funda-
mentais ao julgarem os casos.

Do outro lado, a judicialização da política enfatiza a constante amplia-
ção da forma do direito na sociedade, que, por sua vez, significa a plena ju-
ridificação de todo e qualquer problema social. Destaca-se que “é um fenô-
meno resultante da crescente complexidade socioeconômica do País, o que
obrigou a Constituição a ter de tratar de uma ampla gama de matérias que
antes eram deixadas para a legislação ordinária” (Faria, 2017). Judicialização
é uma visão endógena do papel dos juízes, que se ajusta com o diagnóstico
da transformação da legislação e da interpretação jurídica no interior do di-
reito. Cada vez mais se observa textos legais abertos e flexíveis, que se valem
de diretrizes e princípios jurídicos para orientar a solução dos casos.

Tais perspectivas podem ser consideradas como faces da mesma
moeda, pois a discussão de fundo tanto no ativismo como na judicialização
é a ampliação do poder judicial na sociedade.3 O problema é entender, então,
como e o que esta ampliação representa, contextualizando cada caso.

Para alguns autores (GARGARELLA et al., 2006), é possível aceitar
esta ampliação na medida em que representaria o aumento do acesso ao Ju-
diciário. O ativismo poderia supor, por exemplo, uma maior aproximação
dos juízes com a sociedade, pois ao observar que, agora, qualquer cidadão
pode recorrer ao tribunal para proteger os seus direitos fundamentais, aí in-
cluído o controle de políticas públicas que foram constitucionalizadas. A
dificuldade estaria, então, em formular desenhos institucionais ótimos que
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assegurem o acesso prioritário de demandas mais graves e concretize a
igualdade material de maneira eficiente na sociedade. 

Outros autores (Tushnet, 1999 ou Waldron, 2014) seguem uma linha
mais crítica em relação à ausência da legitimidade democrática para justi-
ficar este aumento dos poderes dos juízes. Subjacente à posição está a defesa
da regra da maioria dos mandatários vis-à-vis as decisões judiciais. Discu-
te-se, portanto, o papel contramajoritário dos juízes e as limitações que este
papel impõe na articulação com os outros poderes do Estado, inclusive aler-
tando para o risco de um governo dos juízes.

Este texto adota um outro caminho. Acredita-se que a sociologia jurí-
dica pode revelar novas tensões não debatidas por partidários do ativismo
ou da judicialização. Argumenta-se que, na visão sociológica sistêmica, o
interesse é observar o estabelecimento dos limites do sistema do direito em
relação à sociedade. Em Direito da Sociedade (2016), Niklas Luhmann já
indicava isto quando sustentava a transformação da organização do tribunal
na sociedade, que cada vez mais passou a assumir a centralidade do sistema
para se isolar cognitivamente, mas também para assegurar o fechamento
operativo do sistema. Qualquer tipo de demanda ensejaria uma decisão ju-
dicial, garantida pela vedação do non liquet (ibidem, pp. 274-281).

Afirma-se que o tema do ativismo ou da judicialização é, na verdade,
um debate sobre os limites estabelecidos pelo sistema jurídico, que são re-
vistos a todo instante quando o juiz decide as controvérsias.

O interesse, portanto, reside na observação sociológica da argumenta-
ção jurídica, que deve ser parte integrante de uma teoria que observa, simul-
taneamente, a autodescrição do direito e a da sociedade. Neste recorte não
se defendem modelos ou programas, mas uma preocupação em compreender
como estes limites são delineados pelos juízes. Para tanto, este texto se vale
de uma pesquisa jurisprudencial para discutir o tema. Na sequência, são
apresentadas as notas metodológicas da pesquisa e os resultados.

NOTAS METODOLÓGICAS
Para discutir o tema da fixação dos limites do direito pelos juízes, o texto se
vale de uma pesquisa jurisprudencial. A amostra é composta por julgados ex-
traídos do STF; a opção por este tribunal justifica-se por sua posição como
órgão de sobreposição responsável por assentar o entendimento e a interpre-
tação do direito brasileiro, proferindo a última decisão nas matérias de sua
competência, além da própria interface de uma corte constitucional em razão
do acoplamento estrutural entre direito e política numa leitura sistêmica.

Diante deste recorte institucional, optou-se por trabalhar com a adju-
dicação de julgados referentes à aplicação de direitos econômicos e sociais
constitucionalizados. Por direitos econômicos entendem-se temas relativos
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às normas de regulamentação da economia afetas às políticas cambial, mone-
tária, salarial e de preços; e direitos sociais são casos conexos aos direitos da
ordem social. Estes temas foram selecionados em razão da grande quantidade
de normas programáticas que fixam objetivos e regras a estes direitos.

Procedeu-se, ainda, a um recorte processual, selecionando-se apenas
casos de controle concentrado de constitucionalidade (ADI, ADI por omis-
são, ADC e ADPF) e com decisão já transitada em julgado, incluindo julga-
mentos monocráticos. Esta limitação é necessária em decorrência da quan-
tidade de casos disponíveis, embora se admita a possibilidade de recortes
por outros meios, sobretudo o recurso extraordinário.4 O respeito pelo trân-
sito em julgado é importante para que sejam analisados os argumentos ven-
cedores e a eventual estabilidade das decisões da Corte diante de situações
anteriores similares.

Cumpre lembrar que não se pretende, aqui, esgotar e codificar todos
os casos possíveis nem apresentar uma palavra final sobre a adjudicação de
direitos econômicos e sociais pelo STF. O interesse reside em verificar como
os juízes fixam os limites do direito, por isso acredita-se que a observação
sobre como os argumentos consequencialistas são mobilizados em algumas
situações seja suficiente para indicar este propósito.

Em muitos casos de adjudicação de direitos econômicos e sociais, o juiz,
ao decidir, acaba considerando em alguma medida as consequências de sua
decisão de diferentes maneiras, seja para enfrentá-las ou não na tomada de
decisão. Admite-se, neste texto, que uma das formas de raciocínio jurídico
(legal reasoning) é a que se desenvolve por meio dos argumentos de conse-
quência ou do argumento consequencialista (consequentialist legal reaso-
ning), aquele operado pelo tribunal a partir das consequências da decisão,
independentemente do que tenha sido admitido e avaliado pela decisão.

Acredita-se que ao observar e analisar a crescente utilização de argu-
mentos consequencialistas em juízo, é possível precisar o fenômeno da ex-
pansão da atuação dos juízes e tribunais para além do direito e compreender
os efeitos da expansão da sua operação em outros sistemas (i.e., econômico
e político).

Destarte, a amostra abrange jurisprudência do STF sobre controle con-
centrado de constitucionalidade relativo a direitos econômicos e sociais com
decisão transitada em julgado, incluindo julgamentos monocráticos, no período
de 1988 a 2016. A partir desta delimitação, a busca realizou-se pela inclusão
de palavras-chave no link “Pesquisa de Jurisprudência” do site do STF
(http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp),
especificamente os termos “política cambial”, “monetária”, “salarial” e de “pre-
ços”, “ordem social”, “saúde”, “educação”, “cultura” e “seguridade social”.
Após a filtragem, a amostra foi comparada e ajustada com duas contraprovas.5

Os resultados de controle concentrado com decisão final totalizam
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3.045 casos, dos quais 301 (aproximadamente 10%) formam a população
amostral da pesquisa:

TABELA 01. CASOS ANALISADOS

CASOS ANALISADOS POR TIPO DE CONTROLE

281 ADIs 4 ADIs por omissão 2 ADCs 14 ADPFs  

A população amostral foi tabulada segundo os códigos construídos para
extração do resultado, elaborados para responder às perguntas da pesquisa
e atingir o objetivo deste texto. Os campos foram preenchidos com leitura
do inteiro teor de todas as decisões finais (a última decisão de mérito), fos-
sem elas acórdãos ou decisões monocráticas. Além dos dispositivos, foram
considerados na leitura todos os votos disponibilizados por cada Ministro.
Não se pode perder de vista que ações de controle de constitucionalidade
comportam medidas cautelares, decisões finais (monocráticas ou colegia-
das), embargos declaratórios e decisões em agravo regimental; por isso,
houve o cuidado de observar se em tais atos existia algum argumento im-
portante a ser analisado.6

Destarte, o trabalho apresenta o banco de dados e a análise quantitativa
a fim de possibilitar uma observação crítica dos julgados. O banco de dados
permitiu extrair padrões sobre como o STF atua em casos que exigem o
exame de circunstâncias fáticas e de efeitos de programas governamentais,
bem como compreender como a corte se comportou ao longo das últimas
décadas. No final, o texto aponta, em termos sistêmicos, a própria autodes-
crição produzida pela corte, indicando os diferentes limites do sistema ju-
rídico brasileiro traçados pelos próprios Ministros.

ANáLISE qUANTITATIVA DA AMOSTRA
Os temas da amostra incluem preponderantemente casos de direito econô-
mico, em relação aos casos de direito social.
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FIG. 01. TEMA 

A busca resultou em 252 casos de direito econômico vis-à-vis 49 de so-
cial; alguns ajustes em relação à amostra de direitos sociais ainda estão em
andamento, todavia, predominam os casos relativos a direito econômico.

Numa subdivisão, as principais controvérsias no campo econômico
versavam sobre regulação da atividade econômica, sistema de consórcios e
sorteios e consumo (figura 02).

FIG. 02. ASSUNTO DA CONTROVÉRSIA EM DIREITO
ECONôMICO 
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No que tange aos temas da ordem social, destacam-se educação, pre-
vidência e contribuição social e saúde.

FIG. 03. ASSUNTO DA CONTROVÉRSIA EM DIREITO
SOCIAL

É importante, também, saber os resultados e como foi tomada a decisão
nestes casos. Confirmou-se uma hipótese demonstrada por outras análises
de que predominam no STF atuações monocráticas, em detrimento da forma
colegiada, provocando um esvaziamento do plenário em casos de controle
concentrado de constitucionalidade.7

FIG. 04. CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE pOR RESULTADO E
COLEGIADO 
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Vislumbra-se, portanto, que à maioria dos casos analisados foi negado
seguimento, de forma monocrática, sobretudo em ADIs e ADPFs. Na tota-
lidade dos casos de procedência ou parcial procedência respeitou-se a cole-
gialidade, principalmente nas ADIs.

FIG. 05. DECISÃO FINAL VERSUS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO

Dentre os casos aos quais foi negado seguimento, 114 justificaram-se
por perda do objeto da ação. Em relação aos casos procedentes e parcialmente
procedentes, 61 casos alegavam desrespeito e invasão da competência pri-
vativa da União provocada pelo legislador estadual ou pelo governador.
Cumpre observar que, de fato, poucas decisões de mérito fundamentaram-
se predominantemente nos princípios que justificam a ordem econômica e
social e, ainda que estes princípios fossem mencionados nos votos, não se
encontravam reproduzidos nas ementas da decisão.

A série temporal de propositura de processos novos e o tempo de de-
mora para a tomada de decisão também revela dados interessantes. Os anos
em que se observa a maior ocorrência de propositura de ações de controle
concentrado em direitos econômicos e sociais foram 1997 (presidência do
Ministro Celso de Mello) e 2003 (presidência do Ministro Maurício Corrêa),
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sendo que a partir de 1998 a corte reduziu o tempo de demora para a tomada
de decisão final para cinco anos ou menos, e em 2012 para dois anos ou
menos (figura 06).

FIG. 06. pROCESSOS pROTOCOLADOS pOR ANO
VERSUS MÉDIA ANUAL pARA TOMADA DE DECISÃO 

A relação dos autores, por sua vez, é apresentada na figura 11.

FIG. 07. AUTORES DOS pROCESSOS 
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Os órgãos da Associação/Confederação/Sindicato foram autores de 114
casos, seguidos por Governadores e Partidos Políticos. Esta prevalência pode
ser explicada ao se considerar a legitimidade e o interesse especial da Asso-
ciação/Confederação/Sindicato conforme os temas e assuntos mobilizados.

O achado é confirmado por pesquisas que apontam a frequente atuação
estratégica de Partidos Políticos e de certos atores do Poder Executivo com
o intuito de modificar decisões majoritárias nas quais foram derrotados por
via legislativa8 e fica mais evidente com o dado de que a maioria das ações
propostas por Governadores eram requeridas em face do Legislativo Esta-
dual equivalente.

A fonte dos fundamentos e, sobretudo, a mobilização dos argumentos
consequencialistas estão ilustradas na figura 08.

FIG. 08. FUNDAMENTOS

O gráfico acima ilustra as fontes utilizadas nos julgados para fundamen-
tar as decisões. Para categoria, a resposta foi “sim” ou “não”, de modo que,
do total, 287 recorreram à legislação e 226, à jurisprudência. Para essas ca-
tegorias, consideraram-se apenas as ocorrências originais no texto dos votos,
e não aquelas contidas em citações de julgados anteriores ou do dispositivo.

Somente em poucos casos não houve referência à legislação — preci-
puamente, nas decisões monocráticas por perda de objeto, talvez pela exi-
gência mais branda quanto aos fundamentos de uma decisão desta natureza.
Observou-se, ainda, um cuidado da Corte em citar e respeitar decisões pas-
sadas, demonstrando, na grande maioria dos casos, que Ministros preocu-
pavam-se com as consequências das decisões no ordenamento jurídico.

Em relação à mobilização de argumentos consequencialistas, estes foram
utilizados em 58 casos, porém em apenas 13 o argumento foi predominante
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para a tomada de decisão vencedora, sendo reproduzido na ementa – ilustração
nas figuras 09 e 10.

FIG. 09. USO DOS ARGUMENTOS
CONSEqUENCIALISTAS

FIG. 10. pREpONDERÂNCIA DO ARGUMENTO
CONSEqUENCIALISTA pARA SOLUÇÃO DO CASO

Os dados reforçam a hipótese de que Ministros consideram com muitas
ressalvas as consequências extrajudiciais nos seus votos, estabelecendo
maiores exigências para mobilizar e avaliar esses argumentos como razões
para decidir (ratio decidendi).

Além disso, as informações da figura 10 também permitem formular e
confirmar uma descrição do STF como corte formalista — no que tange à
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escolha dos argumentos para fundamentar e tomar sua decisão — diante de
casos de direitos econômicos e sociais em sede de controle concentrado.

Depreende-se, ainda, que mesmo em temas que, em tese, envolvam
princípios e normas programáticas – exigindo a consideração das consequên-
cias sociais para a tomada de decisão –, a corte tende, quase que exclusiva-
mente, a decidir com base em argumentos devidamente filtrados pelo direito,
i.e., que sigam o conteúdo do programa condicionado, fixado por um sentido
específico, e recebido em sua totalidade como uma razão decisória vinculan-
te. Ao invés de se indagarem sobre “como seria se”, nestes casos os Ministros
operam, na maioria das vezes, com modelos “se X, então Y”.

Uma possível justificativa subjacente a essa descrição decorre do fato
de que o impacto das decisões em sede de controle concentrado é maior do
que em outras ações e recursos, muitas vezes adstritas somente às partes li-
tigantes – o que justificaria a cautela adicional dos Ministros em considerar
outras consequências não jurídicas como razões de decisão, sobretudo por-
que afetam outras autoridades.

Os 58 casos, que observou-se a mobilização de argumentos consequen-
cialistas, exemplificam esse processo decisório em que razões condiciona-
das dos programas prevalecem em relação a argumentos consequencialistas.
Ao diferenciar uma posição judicial original de outra consequencial, cons-
tata-se que Ministros tangenciam uma avaliação mais ampla e dados técni-
cos que escampam ao conhecimento da Corte – neste sentido é possível
supor um certo uso velado do consequencialismo no país (Schuartz, 2011).

Isto ocorre mesmo quando o STF acredita que a posição consequencial
levaria a um resultado melhor, ou socialmente mais desejado, que o da po-
sição formalista, porém os Ministros teriam que considerar outros fatores
no conjunto.

Este comportamento reforça o isolamento sistêmico da Corte, e não há
garantias de que as expectativas da sociedade estejam sendo atendidas nos
casos das ordens econômica e social. Existe, aqui, uma preocupação maior
com as operações internas do sistema jurídico e um fortalecimento da atua-
ção subótima da corte, que segue um tipo judicial original.

Nos casos de controle concentrado de constitucionalidade de direitos
econômicos e sociais — que, pela matéria, já poderiam sugerir uma atuação
catalisadora — dos últimos 29 anos, a incorporação de razões condicionadas
e a jurisprudência limitaram os Ministros, os quais deixaram de considerar
fatores que não estejam presentes ou que não tenham sido filtrados pelo sis-
tema jurídico, justificando, talvez, o elevado número sentenças improce-
dentes ou que negam seguimento.

Estes 58 casos indicam, ademais, que um tribunal judicial original não
é sinônimo de corte formalista nem de dedutibilidade mecânica,9 sobretudo
porque as consequências foram consideradas em 19% dos casos, tendo sido,
SUMÁRIO



contudo rejeitadas na sequência como razões para decidir.
Por outro lado, essa subotimização e inflexibilidade diante das conse-

quências podem prejudicar a estabilização do próprio sistema jurídico a longo
prazo e propiciar o surgimento de outros centros de tomada de decisão – como
ocorreu com a expansão de tribunais arbitrais e de tribunais administrativos,
além da “fuga do direito” dos tribunais para outras estruturas decisórias.10

Estas considerações ainda estão em desenvolvimento, devendo ser co-
tejadas considerando-se todas as limitações da amostra, uma vez que casos
de controle concreto e difuso não foram incluídos – além, é claro, da atuação
de outros órgãos e instâncias —, bem como o contexto social da história bra-
sileira que justificou essas transformações.

Todavia, a amostra aponta para um recente aumento do uso deste argu-
mento no STF, sobretudo a partir de 2010 (figura 11), sugerindo uma tímida
abertura da Corte para este tipo de argumento como razão para decidir em
sede de controle concentrado nos últimos anos.

FIG. 11. USO DOS ARGUMENTOS
CONSEqUENCIALISTAS A CADA ANO

Por fim, sopesando-se que a amostra incluiu apenas casos de direitos
econômicos e sociais, era esperado um resultado que indicasse maior ocor-
rência de consequências econômicas e sociais em detrimento das conse-
quências políticas, o que se verifica na figura 12:
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FIG. 12. TIpO DE ARGUMENTO CONSEqUENCIALISTA
NA AMOSTRA 

CONSIDERAÇõES FINAIS
Este texto discutiu como a temática do ativismo judicial ou da judicialização
da política pode ser encaminhada por outro enfoque sociológico a partir das
análises da argumentação judicial. A ênfase, aqui, recaiu nas considerações
das consequências extrajudiciais no processo de tomada de decisões pelos
juízes em casos de direitos econômicos e sociais.

O texto adotou um recorte para mostrar que, na prática, em muitos
casos, são os próprios Ministros que definem quando e como vão considerar
os efeitos das consequências extrajurídicas durante o julgamento. A falta de
padrão é a regra geral extraída destas análises. Para além desta constatação
também foi importante observar os tipos de interesses que são arbitrados no
STF enquanto corte constitucional, sobretudo na defesa dos direitos econô-
micos e sociais, que, geralmente, são monopolizados pela Associação/Con-
federação/Sindicato, seguido por Governador e Partido Político.

É certo que estes dados representam um pequeno percentual da totali-
dade de decisões que a corte profere todo ano. Todavia, a pesquisa revela
problemas e questões que são comuns na adjudicação em geral de casos que
exigem a seleção e avaliação das consequências para a tomada de decisão.11

Este texto defende que a análise destes tipos de julgados é um bom me-
didor para verificar como os limites do direito vem sendo estabelecidos
pelos juízes vis-à-vis a discussão vazia do ativismo ou da judicialização. É
o caso, portanto, de reconhecer a necessidade de ampliar um campo de es-
tudo sobre sociologia da argumentação jurídica e dos tribunais.

Em breve síntese, é possível dizer que esse ramo da sociologia jurídica se
preocupa em estudar a atuação dos tribunais da sociedade, abrangendo temas
como modelos de trajetória do Estado e sua articulação com o Judiciário, for-
mas de organização e comunicação organizacional, formas de recrutamentos
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e gestão dos tribunais, discursos judiciais, processos de economização ou po-
litização dos tribunais. Desta forma, este campo de pesquisa pressupõe uma
teoria social ao mesmo tempo que se vale de embasamento empírico.

No estudo apresentado constatou-se que o STF, por razões institucio-
nais, pode hoje ser ao mesmo tempo uma corte original e peremptória, de-
ferencial, consequencial e catalisadora já que pode escolher quem, quando
e como julgar. Para além das inúmeras garantias funcionais e institucionais,
prevalece um adicional reforço que permite a irrestrita independência dos
Ministros já que o STF pode determinar as suas próprias competências, pos-
sibilitando decidir como operar, inclusive, em qualquer sistema social.
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NOTAS

1Doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo, com apoio da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E-mail: marcoloschiavo@gmail.com 

2 Para uma apresentação completa desta transformação veja Ferraz Junior, 2014.

3 Veja a discussão apresentada por Nobre; Rodriguez, 2011.

4 Sublinhe-se, inclusive, que muitos casos de controle de constitucionalidade
acontecem de forma concreta e difusa pelos recursos extraordinários, o que não
se discute no texto.

5 As contraprovas utilizadas foram o banco de dados do STF na área “Esta-
tística do STF/Controle concentrado” (http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTex-
to.asp?servico=estatistica&pagina=adi) e o banco de dados da pesquisa de Oli-
veira (2016). 

6 Deve ser lembrado que as ações de controle de constitucionalidade podem
apresentar medidas cautelares, decisões finais (monocráticas ou colegiadas), embar-
gos declaratórios e decisões em agravo regimental. Neste caso adotou-se o cuidado
de observar se em tais atos existia algum argumento importante para ser analisado.

7 Cf., nesse sentido, Falcão et al., 2011 e Falcão et al, 2017.

8 Cf., neste sentido, Taylor, 2008.

9 Os problemas residiriam na ideia de que tribunais judiciais originais estão
obrigados a aceitar e a seguir cegamente as regras, ou de que o formalismo carac-
teriza-se como uma forma apolítica, mecânica e não responsiva de tomada de de-
cisão. Na verdade, a observação indica o contrário: que mesmo uma corte priori-
tariamente formalista pode considerar argumentos extrajurídicos ao decidir.

Trata-se, antes, de uma análise do tipo de comunicação produzida nos tribu-
nais, do que propriamente do comportamento dos juízes. Se assim não o fosse,
seria possível aproximar o comportamento de obediência cega às regras da visão
do “juiz-computador”, definição de Schaffer e Bańkowski (2007).

1 Em vista disso, paradoxalmente, o protagonismo do STF também favore-
ceu o desenvolvimento de organizações extrajudiciais e concorrentes para a to-
mada de decisão. Cf., neste sentido, Barros, 2014.
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11 Neste sentido, não importa tanto o recorte processual, pois ações consti-
tucionais, recursos extraordinários e outras ações ordinárias podem lidar com os
problemas das consequências para a tomada de decisão do mesmo modo.
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PARA UMA SOCIOLOGIA DA CONSTITUIÇÃO: 
AS CONDIÇÕES DE EFICÁCIA DOS DIREITOS SOCIAIS
NO BRASIL PÓS-1988
TOWARDS A SOCIOLOGY OF CONSTITUTION:

THE EFFECTIVENESS CONDITIONS OF SOCIAL RIGHTS IN

BRAZIL AFTER 1988

Caio Santiago Fernandes Santos1

Resumo: Este artigo tem como objetivo comparar as condições de eficá-
cia dos direitos sociais e econômicos no Brasil entre as décadas de 1990
e 2000. Situado no âmbito da sociologia jurídica, desenvolve-se revisão
de literatura interdisciplinar que identifica mudanças nas condições de
eficácia desses direitos. Conclui-se que mudanças relacionadas a modelo
de Estado, políticas públicas e política econômica nos anos 2000 am-
pliaram a eficácia dos direitos sociais e econômicos no Brasil, em com-
paração com o contexto dos anos 1990. Dessa forma, indica-se que a
eficácia desses direitos não depende apenas de fatores estritamente jurí-
dicos, como sua validade e aplicação pelos tribunais, mas principalmente
de fatores políticos e econômicos.

Palavras-chave: Eficácia; Direitos sociais; Neodesenvolvimentismo. 

Abstract: This article aims to compare the effectiveness conditions of eco-
nomic and social rights in Brazil between the decades of 1990 and 2000.
Within the scope of sociology of law, it develops a review of interdiscipli-
nary literature which identifies changes in the effectiveness conditions of
these rights. This article concludes that changes related to State model, pu-
blic policy and economic policy increased the effectiveness of economic
and social rights in Brazil during the years 2000, compared to the context
of the 1990s. Thus, it corroborates to the ideia that effectiveness of social
and economic rights depends not only of legal factors, such as validity and
enforcement by courts, but mainly of political and economic factors. 

Keywords: Effectiveness; Social rights; New Developmentalism.
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1 INTRODUÇÃO
Desde a promulgação da Constituição de 1988, a eficácia dos direitos sociais
e econômicos no Brasil tem sido objeto de debate na literatura jurídica, so-
bretudo com foco na possibilidade ou não de sua aplicação pelos tribunais.
Uma das principais novidades do texto constitucional, esses direitos con-
trastam com a realidade social brasileira, historicamente caracterizada pela
desigualdade e pobreza. Apesar de integrarem o ordenamento jurídico no
seu mais alto nível hierárquico, os direitos sociais pareciam não produzir
efeitos concretos ao menos logo após a promulgação da Constituição, sendo
muitas vezes relegados a uma mera dimensão simbólica. Nesse contexto,
ganham relevância as seguintes questões enfrentadas neste artigo: a eficácia
dos direitos sociais e econômicos depende prioritariamente do Judiciário
tais como os direitos individuais tradicionais? Se não, quais são as condições
de eficácia dos direitos sociais e econômicos? Em especial, as mudanças
ocorridas após 1988 ampliaram ou restringiram a eficácia desses direitos? 

O objetivo deste artigo é comparar, em traços gerais, as condições de
eficácia dos direitos sociais e econômicos no Brasil entre as décadas de 1990
e 2000. Em linhas gerais, argumenta-se que na década 2000 ampliou-se a
eficácia dos direitos sociais e econômicos, em razão de mudanças relacio-
nadas a modelo de Estado, políticas públicas e política econômica, entre ou-
tras. Desenvolve-se revisão de literatura interdisciplinar que identifica mu-
danças entre estes períodos. 

A perspectiva é própria da sociologia jurídica, que abrange estudos
sobre a eficácia de normas jurídicas e sobre fatos da realidade social que con-
dicionam essa eficácia. Nesse sentido, uma sociologia da Constituição, como
proposto neste artigo, é sobretudo uma análise da relação entre Constituição
e contexto social e, em especial, das condições de eficácia dos direitos sociais
e econômicos. No entanto, este artigo não deixa de dialogar com temas mais
amplos da teoria do direito e da dogmática jurídica, sob o risco de uma so-
ciologia jurídica “sem o direito” (CAMPILONGO, 2000, p. 16)2. 

Este artigo está divido em três partes. Primeiro, apresenta-se um pano
de fundo conceitual elaborado a partir de debates clássicos na teoria jurídica,
a fim de indicar os contornos de uma sociologia da Constituição. Destaca-
se a distinção entre validade e eficácia, adotando-se como ponto de partida
o positivismo jurídico de Hans Kelsen. Segundo, retomam-se algumas con-
dições sociais e econômicas da década de 1990 no Brasil, as quais se sugere
que limitaram a eficácia dos direitos sociais e econômicos. Terceiro, apon-
tam-se algumas importantes mudanças no Brasil na década 2000, com direto
impacto na ampliação da eficácia desses direitos.
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2. A EFICáCIA NA TEORIA JURÍDICA 
A distinção entre validade e eficácia é um dos pilares da proposta da Teoria
Pura do Direito desenvolvida pelo austríaco Hans Kelsen, remontando à
própria distinção entre ser e dever-ser. No entanto, a relação entre ambas
não deixa de ser um ponto de tensão. Segundo Kelsen (2006, p. 235), a re-
lação entre validade e eficácia é “um dos problemas mais importantes e ao
mesmo tempo mais difíceis de uma teoria jurídica positivista.”3 Na pers-
pectiva do autor, a validade não pode ser totalmente independente da eficá-
cia, o que redundaria no “idealismo”. Tampouco podem possuir completa
identidade entre si, o que, por sua vez, seria próprio do “realismo”4.

Tendo então como pano de fundo a distinção entre ser e dever-ser na
qual baseia a proposta de “pureza metodológica”5, Kelsen (2006, p. 236)
sustenta um “meio-termo” entre “idealismo” e “realismo”: a validade da
ordem jurídica e de uma norma individual não se identifica com sua eficácia,
mas possuem uma inegável conexão. A validade de uma norma jurídica só
pode ter como fundamento outra norma jurídica superior, formando uma es-
trutura escalonada de normas cuja validade repousa na pressuposição lógica
da norma fundamental. No entanto, o “meio-termo” para Kelsen é que a efi-
cácia não é fundamento, mas sim condição de validade: 

[...] a eficácia da ordem jurídica como um todo e a eficácia de uma norma ju-
rídica singular são – tal como o ato que estabelece a norma – condição da va-
lidade. Tal eficácia é condição no sentido de que uma ordem jurídica como
um todo e uma norma jurídica singular já não são consideradas como válidas
quando cessam de ser eficazes. Mas também a eficácia de uma ordem jurí-
dica não é, tampouco como o fato que a estabelece, fundamento de validade.
Fundamento de validade, isto é, a resposta à questão de saber por que devem
as normas desta ordem jurídica ser observadas e aplicadas, é a norma funda-
mental pressuposta segundo a qual devemos agir de harmonia com uma
Constituição efetivamente posta, globalmente eficaz, e, portanto, de harmo-
nia com as normas efetivamente postas de conformidade com esta
Constituição e globalmente eficazes. (KELSEN, 2006, p. 236)

Dessa forma, ainda que a eficácia (ou, de um modo mais amplo, o plano
do ser da realidade social) não seja objeto de análise da Teoria Pura do Di-
reito, ela tem constante relação com a validade das normas jurídicas (plano
do dever-ser). É o que ocorre quando uma norma jurídica perde validade em
razão de não ser aplicada pelos tribunais e observada por longo tempo (o que
Kelsen denomina de desuetedo). E quando uma norma prescreve uma con-
duta necessária, de modo que não pode ser violada e se torna absolutamente
eficaz, ou uma conduta impossível, não tendo qualquer respaldo na reali-
dade – em ambos os casos a norma se torna sem sentido, e por isso inválida
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(KELSEN, 2006, p. 237-238). A própria pressuposição da norma fundamen-
tal em Kelsen depende da “eficácia global” da ordem jurídica, constatável
apenas no plano do ser6. 

A teoria jurídica de Kelsen está associada ao modelo de Estado Liberal,
que grosso modo prevaleceu em países da Europa e nos Estados Unidos no
século XIX. Para Bobbio (2008, p. 89-120), neste período o direito assumiu
a função instrumental de controle social, como uma técnica que imputa uma
sanção negativa (um mal) a uma conduta humana considerada socialmente
indesejada. No entanto, o advento do Estado Social no século XX, especial-
mente após a segunda guerra mundial, implicou novos problemas e questões
para a teoria do direito. Para Bobbio (2008), passaram a ser utilizadas não
só sanções negativas, mas também positivas (recompensas), atribuídas a
condutas consideradas socialmente desejadas. 

Além disso, no Estado Social ganham destaque os direitos sociais e
econômicos, distintos dos tradicionais direitos individuais do Estado Li-
beral. Em alguns países, a positivação dos novos direitos foi acompanhada
por reformas institucionais e processuais visando a ampliar sua possibili-
dade de efetivação pelo Judiciário. Este processo de reformas foi denomi-
nado por Cappelletti e Garth (1978)7 como movimento de “ondas de acesso
à justiça”, na transição entre os modelos de Estado. Nos Estados Unidos,
segundo os autores, o Judiciário desempenhou relevante papel na “guerra
contra a pobreza” [war on poverty] a partir de 1965. Frise-se que esses novos
direitos não foram objeto primordial de análise de Kelsen, uma vez que ga-
nharam destaque após o desenvolvimento da sua obra na primeira metade
do século XX8.

No Brasil, o marco principal da positivação dos direitos sociais e eco-
nômicos é a Constituição de 1988, promulgada no contexto de democrati-
zação política e de forte atuação de movimentos sociais. Na época, incor-
porar direitos sociais foi considerado uma forma de garantir bases mínimas
de “legitimidade da nova ordem constitucional” (FARIA, 1989, p. 39), res-
pondendo a reivindicações de movimentos sociais com forte atuação na
época, que se dividiam entre estratégias reformistas e revolucionárias para
a transformação social9. A Constituição passou a conter normas estipulando
a busca do pleno emprego, a redução da desigualdade social e regional, a
erradicação da pobreza, a garantia das necessidades básicas a serem atendi-
das pelo salário mínimo e a prestação de serviços públicos universais de
saúde e educação10. Dessa forma, num país marcado pela histórica pobreza
e desigualdade social11, a Constituição aumentou as expectativas de solução
de graves problemas sociais dentro de marcos legais e de atuação relevante
do Judiciário em processos de transformação social. 

A eficácia dos direitos sociais e econômicos constituiu-se como objeto
privilegiado da sociologia jurídica no Brasil, que passou a pesquisar de
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modo interdisciplinar fatos sociais não diretamente relacionados a normas
jurídicas, mas que condicionam sua eficácia (FARIA; CAMPILONGO,
1991, p. 58). Nesse sentido, os direitos sociais, apesar de igualmente válidos
como as demais normas constitucionais, poderiam possuir distintas condi-
ções de eficácia. Segundo Tércio Sampaio Ferraz Jr. (1994, p. 198), “uma
norma se diz socialmente eficaz quando encontra na realidade condições
adequadas para produzir efeitos.” Ou seja, a validade, embora relevante,
não é condição suficiente para a eficácia social da norma. Além disso, o pro-
blema da eficácia dos direitos sociais é mais acentuado em países com his-
tórica e elevada desigualdade social como o Brasil. Em suma, o problema
de pesquisa sócio-jurídica girou em torno da questão: por que os novos di-
reitos, que integram o ordenamento jurídico como diversos outros, não pro-
duziam os efeitos almejados na realidade social brasileira?

No plano da dogmática jurídica, Ferraz Jr. chegou a afirmar que a eficácia
de tais normas não está relacionada a sua observância ou aplicação pelos tri-
bunais. Pelo contrário, a eficácia teria sobretudo uma dimensão simbólica:

Existem exemplos de normas que nunca chegam a ser obedecidas e, não
obstante isso, podem ser consideradas socialmente eficazes. São normas que
estatuem prescrições reclamadas ideologicamente pela sociedade, mas que,
se efetivamente aplicadas, produziriam insuportável tumulto social. Sua efi-
cácia está, por assim dizer, em não serem obedecidas e, apesar disso, produ-
zirem o efeito de satisfação ideológica. É o caso da norma constitucional
sobre o salário mínimo [...]; nas condições brasileiras atuais, a lei salarial
não atende ao valor exigido pela Constituição que, se atendido, certamente
levaria a um tumulto nas relações econômico-sociais; mas a norma constitu-
cional produz, não obstante isso, um efeito ideológico simbólico: a
Constituição garante o salário mínimo! (FERRAZ JR., 1994, p. 198-199,
grifo do autor)

Sobre a referida questão, José Reinaldo Lopes (1994) ressalta diferenças
entre os direitos individuais tradicionais e os direitos sociais. O Judiciário teria
mais facilidade de efetivar os direitos individuais, uma vez que se trata, por
exemplo, de impor conduta a particular. Já em relação aos direitos sociais, em-
bora também possam ser objeto de tutela judicial, sua eficácia depende sobre-
tudo da atuação do Executivo e do Legislativo (LOPES, 1994, p. 129)12.

Um efeito positivo da atual Constituição é que ao menos permite a ado-
ção de políticas públicas pelo Executivo e Legislativo com o objetivo de
efetivar direitos sociais e econômicos. Nesse sentido, a Constituição reduz
as possibilidades de bloqueio judicial de, por exemplo, políticas de distri-
buição de renda, ao contrário de uma Constituição liberal clássica, na qual
essas políticas poderiam ser mais facilmente contestadas no Judiciário13.
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Enfim, a distinção entre validade e eficácia na teoria jurídica é de es-
pecial relevância para compreensão dos direitos sociais e econômicos no
Brasil. Ainda que a validade seja objeto de preocupação primordial da dog-
mática jurídica e a eficácia da sociologia jurídica, ambas possuem uma ine-
vitável conexão. Negar essa conexão do ponto de vista da primeira redun-
daria no “normativismo”, e do ponto de vista da segunda no “fatualismo”,
o que de um modo ou de outro representa “um grosseiro reducionismo da
experiência jurídica” (CAMPILONGO, 2000, p. 16). 

Conforme sugerido por Kelsen – que reconhece a conexão entre dever-
ser e ser, mas se limita ao estudo do primeiro por razões de “pureza meto-
dológica”14 –, a própria existência do Direito implica alguma contraposição
entre validade e eficácia, uma vez que prescreve condutas humanas possí-
veis, que podem ou não ser cumpridas. Por isso, a pesquisa sobre o plano
do ser, que passa por constantes mudanças que ampliam ou restringem a
possibilidade de determinadas condutas, tem relevância inclusive para a
dogmática jurídica. O estudo das diversas condições fáticas no Brasil, na
abordagem interdisciplinar e empírica própria da sociologia jurídica, é cru-
cial para verificar o potencial de eficácia dos direitos sociais e econômicos. 

Os próximos tópicos propõem uma divisão temporal para aferir mudanças
nas condições de eficácia desses direitos após a promulgação da Constituição:
primeiro a década de 1990, em seguida a década 2000. Tais mudanças estão
relacionadas a modelo de Estado, política econômica e políticas públicas.

3. OS DIREITOS SOCIAIS E ECONôMICOS NA DÉCADA
DE 199015
Apesar da então recém-promulgada Constituição indicar para a construção
de um Estado Social16, na década de 1990 o movimento foi diverso. Foram
adotadas medidas como a abertura comercial do mercado brasileiro (com a
drástica redução das tarifas de importação) e a privatização de empresas es-
tatais (com adoção do modelo de agências regulatórias para supervisionar
as atividades privatizadas). Segundo Faria (2011), o contexto era de enfra-
quecimento do Estado nacional e fortalecimento dos mercados de capitais
transnacionais. O sentido mais amplo foi desvincular o Estado de sua função
planejadora e de direção da economia. Em vez de tentar subordinar os mer-
cados, o Estado tornou-se “funcional” a eles (FARIA, 2011, p. 62). Nesse
sentido, organismos internacionais induziram a uma unificação legislativa
e a uma padronização do Judiciário, numa proposta de “convergência e ho-
mogeneização da legislação financeira e da regulação sobre valores mobi-
liários em escala planetária” (FARIA, 2011, p. 34)17.

Em termos econômicos, a década de 1990 pode ser caracterizada como
de “semiestagnação” econômica medida pela renda per capita e de piora da
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situação geral do trabalho, com aumento do desemprego e do trabalho in-
formal e precário (POCHMANN, 2012, p. 16). A desigualdade de renda,
medida pelo índice Gini, manteve seus elevados níveis históricos.

No plano jurídico, a Constituição perdeu em “força normativa”, na sua
capacidade de regular as relações na sociedade, segundo Faria. De certa
forma reduziram-se as condições para efetivação das políticas sociais e dos
valores democráticos por meio do direito. Faria (2011, p. 63-64) indica para
uma retração do formalismo legal, no contexto dos direitos sociais e econô-
micos ampliados, por meio de dois processos concomitantes. De um lado,
ocorreu a chamada “desjuridificação” com a revisão de políticas legislativas
tradicionais, a “diminuição do ordenamento jurídico” (como as propostas
de retirada desses direitos da Constituição) e o estímulo a novas formas de
autocomposição na solução de conflitos, tendo como consequência a rede-
finição das fontes formais e novas formas de criação do direito. De outro
lado, ocorreu também a “procedimentalização” em que o Estado deixa de
definir unilateralmente o conteúdo das leis, e apenas indica marcos e pro-
cedimentos para negociação entre os atores e organizações. Nesse sentido,
o Estado visa a propiciar condições para que atores definam de modo con-
sensual o conteúdo das normas, de acordo com a correlação de forças e grau
de pressão (FARIA, 2011, p. 64). Nesse período, algumas correntes do di-
reito ganharam maior proeminência, como o direito administrativo econô-
mico, que visava a regular privatizações e formas de parceria público-pri-
vadas, evitando decisões dos tribunais que anulassem tais medidas18.

Dessa forma, o modelo de Estado prevalecente na década de 1990 foi
resultado da pressão de mercados financeiros internacionais e das decisões
de dirigentes estatais e legisladores de então. Em relação a estes: 

[...] não lhes restou outro caminho para preservar a autoridade funcional:
quanto menos procurassem controlar, disciplinar, regular e intervir, limi-
tando-se a assegurar o cumprimento dos contratos, a garantir o respeito às
diferentes formas de propriedade material e imaterial privadas, a reprimir a
violência, a impor segurança pública e a viabilizar a coexistência dos vários
agentes livres, menor seria o risco de acabarem desmoralizados pela ineficá-
cia de seu instrumental regulatório e de seus mecanismos de controle.
(FARIA, 2011, p. 65)19

Em suma, na década de 1990 os baixos índices de crescimento econô-
mico foram acompanhados pela manutenção dos índices de pobreza e desi-
gualdade social. Em poucos anos após a Constituição, o modelo de Estado
Social que inspirou a positivação dos novos direitos foi secundarizado, se
não no texto constitucional, ao menos nas decisões de Estado e de políticas
públicas. A atual Constituição, se insuficiente por si mesma para promover
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transformações sociais, deveria servir ao menos para controlar e anular leis
e decisões do Executivo contrárias aos direitos sociais20. De todo modo,
esse contexto social e econômico dos anos 1990 limitou a eficácia dos então
recém-promulgados direitos sociais e econômicos.

4. NOVAS CONDIÇõES DE EFICáCIA NOS ANOS 2000
Na década 2000 o Brasil apresentou significativas diferenças em relação à
década anterior. Uma das principais diferenças refere-se à política econô-
mica, que passou do perfil neoliberal da década de 1990 para uma orientação
neodesenvolvimentista. A mudança na política econômica favoreceu a efi-
cácia de alguns direitos sociais e econômicos, como demonstra, por exem-
plo, a redução da pobreza e da desigualdade social e índices mais próximos
do pleno emprego. Nesse sentido houve a retomada de certo protagonismo
estatal na adoção de políticas industriais e sociais.

A mudança na política econômica tem como origem, entre outros fato-
res, a insatisfação de empresários da indústria com efeitos da liberalização
comercial na década de 1990, segundo Armando Boito Jr. (2012)21. A Con-
federação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (FIESP) defenderam desde os finais da década de 1990 a
adoção de medidas estatais de proteção frente à expansão do capital inter-
nacional na economia brasileira, de incentivo à competição internacional,
e de investimentos em infra-estrutura. O contexto era de competição com a
China no mercado global de produtos manufaturados e tendências nacionais
de “desindustrialização” (TRUBEK; COUTINHO; SCHAPIRO, 2013)22. 

Segundo Boito Jr. (2012), as mudanças na política econômica nos anos
2000, entre outros aspectos, consistiram na desativação da implantação da
Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), no congelamento do pro-
grama de privatizações, no fortalecimento econômico e político das empre-
sas estatais remanescentes e no novo papel do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES) – que passou de banco
financiador das privatizações na década de 1990 para defesa e fomento de
empresas brasileiras. A título de exemplo, em 2008 quase todas as vinte
maiores empresas brasileiras contavam com participação acionária do
BNDES ou grande aporte de créditos a juros facilitados (BOITO JR., 2012,
p. 81).

A política econômica neodesenvolvimentista23, com foco prioritário
no crescimento econômico, permitiu a geração de empregos, a valorização
do salário mínimo e a distribuição renda, ao contrário da década anterior.
No período de 2004 a 2010, em especial, houve uma retomada da expansão
econômica e melhora da situação geral do trabalho (taxa de ocupação, for-
malização do emprego e redução da pobreza). A expansão no número de
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ocupações foi superior às décadas anteriores. O índice Gini, que mensura a
concentração de renda, passou por significativa redução, retornando a níveis
semelhantes aos anos 1960 (POCHMANN, 2012). 

Nesse sentido, nos anos 2000 ocorreu a incorporação de uma grande
massa de pobres à base da pirâmide social, deixando a condição de extrema
pobreza. Na literatura internacional trata-se de uma categoria social deno-
minada de “trabalhadores pobres” [working poor], associada a “ocupações
que estão no entorno do salário mínimo oficial, cujo valor real determina a
presença de trabalhadores pobres e sua relação com o nível de consumo.”
(POCHMANN, 2012, p. 30). Enfim, a singularidade da última década no
Brasil consiste na retomada do crescimento econômico e na distribuição da
renda, importantes diferenças em relação às décadas anteriores, nas quais ou
as taxas de crescimento eram menores, ou tinham como contrapartida um re-
gime autoritário de concentração de renda (POCHMANN, 2012, p. 16).

Do ponto de vista da agenda política, o combate à pobreza passou a
ocupar posição central, formando inclusive um certo consenso entre diver-
sos partidos políticos (SINGER, 2012, p. 13-15). Nesse sentido, destaca-se,
sem dúvida, o Programa Bolsa Família, que alcança milhões de famílias no
Brasil. O programa é responsável por significativa redução da miséria do
ponto de vista da renda, chegando a níveis considerados residuais pelo
Banco Mundial no início da década de 201024. Dessa forma, não só a política
econômica passou por mudanças nos anos 2000, mas também as políticas
sociais. Foram desenvolvidos programas públicos de grande porte com ob-
jetivo de promover direitos sociais, como os de moradia e de saúde.

Por fim, interessante notar que as mudanças na década 2000 tiveram
diferentes impactos entre as regiões do país. De um modo geral, foram mais
beneficiadas aquelas com maior concentração de pobreza, como o nordeste.
Esta região apresentou taxas de crescimento mais elevadas do que a média
nacional e uma maior participação proporcional no Produto Interno Bruto
(PIB). Por isso, é possível identificar uma ligeira redução da desigualdade
regional, o que é também objetivo constitucional25.

5. CONCLUSÃO
De modo geral, este artigo enfatizou a relevância da pesquisa sócio-jurídica
sobre as condições de eficácia dos direitos sociais e econômicos. Essas con-
dições abrangem fatores que não são jurídicos, mas que ampliam a eficácia
das normas na realidade. Mesmo um teórico positivista como Hans Kelsen
não nega essa relevância, ao contrário do que uma leitura superficial do
autor pode sugerir. Ao mesmo tempo em que exclui esse tipo de pesquisa
da sua “ciência do direito”, Kelsen não desconsidera os limites da sua “pu-
reza metodológica”. 
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Apesar de integrarem o ordenamento jurídico no seu mais alto nível
hierárquico, os direitos sociais tiveram restrita eficácia no Brasil ao menos
logo após a promulgação da Constituição de 1988. Nesse contexto, o debate
jurídico sobre direitos sociais focou-se na dimensão da validade dessas nor-
mas e na possibilidade ou não de sua aplicação pelos tribunais, em aborda-
gens de cunho mais formalista. O pano de fundo desse debate remonta a
questões sobre as possibilidades de transformação social por meio do direito
e se o Judiciário é a instância privilegiada para efetivação de direitos sociais. 

Considerando as mudanças nos anos 2000, a experiência brasileira pa-
rece indicar que os fatores principais para eficácia dos direitos sociais e eco-
nômicos encontram-se na política e na economia, e não no direito. Foram
mudanças relacionadas à política econômica, às políticas sociais e ao modelo
de Estado, em contexto de crescimento econômico, que ampliaram a eficácia
dos direitos sociais, e não uma mudança no padrão de decisões judiciais.
Mesmo o Supremo Tribunal Federal, que nos últimos anos se notabilizou por
decisões de maior impacto social sobre direitos civis e políticos, aparente-
mente pouco atuou em matéria de direitos sociais e econômicos26. Ao con-
trário de outros países, como os Estados Unidos durante a “guerra contra à
pobreza” na década de 1960, o Judiciário brasileiro aparenta não ter uma par-
ticipação clara na redução da pobreza nos anos 2000. No entanto, talvez seja
possível identificar um relevante papel do direito do trabalho, uma vez que
a expansão do emprego formal foi um dos principais fatores para distribuição
de renda nos anos 2000. Em suma, não aparenta ser correto sustentar a irre-
levância do direito para implementação dos direitos sociais, embora a expe-
riência brasileira sugira a predominância da política e da economia.

Por fim, este artigo não pretendeu esgotar todas as condições extrajurí-
dicas que ampliam ou restringem a eficácia de direitos sociais e econômicos.
Também não se desconsidera que esses direitos podem ser muitas vezes objeto
de tutela judicial. Mesmo assim, sustentou-se que as mudanças ocorridas nos
anos 2000 ampliaram a eficácia dos direitos econômicos e sociais no Brasil,
visando a contribuir para uma agenda de pesquisa atualizada sobre o tema. 
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NOTAS

1 Doutorando em Direito na Universidade de São Paulo, SP. E-mail:
caio.santiago.santos@usp.br. 

2 Conforme alerta Campilongo (2000, p. 15): “Essa dimensão [fática], ainda
que característica e própria da sociologia do direito, não pode representar um com-
pleto afastamento do mundo das normas e da teoria.”

3 Outro autor expressivo do positivismo jurídico é o inglês Herbert Hart,
pois, como Kelsen, sustenta que a validade de uma norma jurídica depende tão
somente de critérios do próprio sistema jurídico. No caso de Hart (2009, p. 122-
123), esses critérios são conferidos pelo que denomina de norma secundária de
reconhecimento. Como Kelsen, Hart (2009, p. 133, grifo do autor) também sus-
tenta a distinção entre validade e eficácia, ao afirmar que “não existe ligação ne-
cessária entre a validade de alguma norma particular e sua eficácia”. Sobre dife-
renças entre Kelsen e Hart, conferir Neil MacCormick (2010, p. 43).

4 O expoente do realismo jurídico citado por Kelsen é o dinamarquês Alf
Ross. Para este, o objeto de estudo da “ciência do direito” é o “direito vigente”,
ou seja, as normas “efetivamente acatadas e que o são porque são experimentadas
como socialmente obrigatórias.” (ROSS, 2000, p. 41). Nesse sentido, a distinção
entre validade e eficácia não é útil para a teoria de Ross. Para uma crítica à pri-
meira edição da Teoria Pura do Direito, conferir Ross (2011). 

5 A “pureza metodológica” pode ser definida nos seguintes termos: “A ciên-
cia jurídica procura apreender seu objeto ‘juridicamente’, isto é, do ponto de vista
do Direito. Apreender algo juridicamente não pode, porém, significar senão
apreender algo como Direito, o que quer dizer: como norma jurídica ou conteúdo
de uma norma jurídica, como determinado através de uma norma jurídica.” (KEL-
SEN, 2006, p. 79).

6 Sobre a sociologia do Direito, Kelsen (2006, p. 113) sustenta que estuda
“fatos da ordem do ser” como “fenômenos paralelos” ao próprio Direito.

7 Trata-se de referência à “introdução geral” aos resultados de quatro anos
de estudos comparados do “Projeto Florença” envolvendo 23 países, que foram
organizados por Cappelletti e Garth em quatro volumes: os dois primeiros publi-
cados em 1978, e os outros dois em 1979. A tradução brasileira desta “introdução
geral” é de 1988. Para uma visão mais cética sobre as possibilidades de transfor-
mação social por meio do Judiciário, conferir Marc Galanter (1974).
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8 A primeira edição da Teoria Pura do Direito é de 1934 e a segunda de 1960.
No prefácio da primeira edição Kelsen (2006) assinala que sua teoria “pode ser
entendida como um desenvolvimento ou desimplicação de pontos de vista que já
se anunciavam na ciência jurídica positivista do séc. XIX”.

9 Segundo Boaventura de Sousa Santos (2003, p. 5), a estratégia revolucio-
nária, “que viria a ser dominante na periferia do sistema-mundo, assumiu a forma
de confrontação ilegal, violenta ou não, com o Estado liberal, com o Estado colo-
nial ou pós-colonial e com a economia capitalista, conduzindo à criação de Esta-
dos socialistas de diferentes tipos.” No Brasil, o trabalho “Poderá o direito ser
emancipatório?” foi também publicado em Santos (2016, p. 17-111).

10 Como exemplos: artigos 3, 6, 7 e 170 da atual Constituição brasileira. Para
uma visão histórica sobre os direitos sociais no Brasil, conferir Bercovici e Mas-
sonetto (2004).

11 Segundo André Singer (2012, p. 20-21), “A singularidade das classes no
Brasil consiste no peso do subproletariado, cuja origem se deve procurar na es-
cravidão, que ao longo do século XX não consegue incorporar-se à condição pro-
letária reproduzindo massa miserável permanente e regionalmente concentrada.”
Em 1967, Florestan Fernandes (2008, p. 46) afirmou que no Brasil “o mercado de
trabalho não se estrutura para preencher a função de incluir todos os vendedores
reais ou potenciais de força de trabalho” de modo que o assalariamento se torna
um “privilégio econômico e social”. 

12 Para trabalhos recentes sobre direitos sociais, conferir Thiago Acca (2013)
e José Gladston Correia (2014). 

13 Sobre a contradição entre políticas de transformação social e legislação
liberal clássica, com base na experiência chilena de 1970 a 1973, conferir Eduardo
Novoa Monreal (1975) e Jose Antonio Viera-Gallo (1972).

14 Logo nas primeiras páginas da Teoria Pura do Direito, Kelsen (2006, p. 2,
grifos meus) afirma que: “Quando a Teoria Pura empreende delimitar o conheci-
mento do Direito em face destas disciplinas [psicologia, sociologia, ética e teoria
política], fá-lo não por ignorar ou, muito menos, por negar essa conexão, mas por-
que intenta evitar um sincretismo metodológico que obscurece a essência da ciên-
cia jurídica e dilui os limites que lhe são impostos pela natureza do seu objeto.” 

15 Este tópico e o próximo tomam por base a dissertação do mestrado do
autor (SANTOS, 2017), em que se buscou relacionar o contexto brasileiro dos
anos 2000 com a expansão e fortalecimento da Defensoria Pública.
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16 Segundo o sociólogo jurídico norte-americano Bob Jessop (2004), o Estado
de Bem-Estar Social predominou entre 1950 e 1980 na América do Norte, Europa
Ocidental, Austrália e Nova Zelândia. Nos demais países, ainda que não tenha pre-
valecido, foi o horizonte que motivou algumas reformas. Este modelo de Estado,
segundo Jessop, possui quatro dimensões. Primeiro, a busca do pleno emprego, prin-
cipalmente por meio do estímulo da demanda e da expansão da infraestrutura na-
cional. Segundo, a garantia de direitos econômicos e sociais para todos os cidadãos,
de modo que a prosperidade decorrente do crescimento econômico fosse distribuída
de forma mais igualitária. Terceiro, o fortalecimento do Estado Nacional, com ter-
ritório delimitado, sendo este o centro decisório predominante em nível regional e
internacional. Quarto, a detenção pelas instituições estatais de um poder diretivo e
corretivo sobre as forças de mercado, num tipo de “economia mista” preocupada
com crescimento econômico e integração social (JESSOP, 2004, p. 77-78). Em sen-
tido semelhante, Luiz Gonzaga Belluzzo (2013, p. 164) afirma: “As novas institui-
ções e as políticas econômicas do Estado social estavam comprometidas com a ma-
nutenção do pleno emprego, com a atenuação, em nome da igualdade, dos danos
causados ao indivíduo pela operação sem peias do ‘mecanismo econômico’.”

17 E ainda: “No caso do Banco Mundial e do FMI, as diretrizes regulatórias
em matérias trabalhistas e ambientais, para efeitos de reformas legais de âmbito
nacional, têm sido impostas aos Estados por meio de uma combinação de suges-
tões, de pressões econômicas e de estímulos financeiros.” (FARIA, 2011, p. 66).

18 Para uma crítica do direito administrativo econômico, ver por exemplo
Di Pietro (2010). 

19 Ainda segundo Faria (2011, p. 19), de forma mais recente a crise econô-
mica mundial que eclodiu em 2008 recolocou e intensificou o debate entre: “Por
um lado, os que reivindicam mais intervenção nos mercados e controles diretos
(direct enforcement powers) por parte do Estado, visto como único marco ou
‘porto seguro’. E, por outro lado, os que afirmam que o Estado deveria circuns-
crever sua ação à garantia das condições de estabilidade macroeconômica e à de-
sobstrução dos entraves à livre concorrência, recorrendo preferencialmente a ins-
trumentos legais de controle indireto, por meio de agências reguladoras – e não
mais por autarquias.”

20 Em Portugal, por exemplo, no período de 2010 a 2014, o Tribunal Cons-
titucional anulou algumas medidas de “austeridade fiscal”. Para uma análise deste
período em Portugal, conferir Anne Engelhardt (2017).

21 Segundo Boito Jr., os empresários da indústria podem ser considerados como
uma “grande burguesia interna”, cujos setores típicos são a mineração, siderurgia,
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agronegócio, indústria de transformação, transportes e alimentos. Têm base de acu-
mulação própria, e buscam se associar apenas parcialmente ao capital internacio-
nal, impondo limites para sua expansão no país, de modo que não perca posições
e até mesmo amplie (BOITO JR., 2012, p. 77). No debate clássico da teoria mar-
xista, a burguesia interna pode ser considerada como uma posição intermediária
entre a velha burguesia nacional – passível de adotar práticas anti-imperialistas na
visão clássica da esquerda –, e a burguesia compradora, mera extensão do capital
internacional e completamente associada ao mesmo (BOITO JR., 2012, p. 67).

22 Trubek, Coutinho e Schapiro (2013) identificaram um “novo ativismo es-
tatal” no Brasil na década de 2000 em razão da adoção de políticas industriais e so-
ciais. Ainda que não seja possível afirmar que um novo modelo de Estado, com-
pletamente estável, tenha emergido, esse conjunto de políticas, segundo os autores,
poderia vir a produzir um modelo coerente e relativamente estável de Estado.

23 Sobre as diferenças entre o neodesenvolvimentismo e o desenvolvimen-
tismo anterior, que prevaleceu no Brasil entre 1930 e 1980, conferir Boito Jr.
(2012, p. 69-70) e Boito Jr. e Berringer (2013). 

24 “Em 1990, a população com renda inferior a 70 reais mensais somava
13,4%. Segundo os organismos internacionais, que usam como parâmetro a renda
per capita de 1,25 dólar por dia, 25,5% dos brasileiros eram extremamente pobres.
Em 2012, o cenário captado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad), do IBGE, era diferente: 3,5% dos habitantes viviam com menos de 70
reais mensais, ou 3,6% com renda de 1,25 dólar ao dia. O Brasil estaria muito pró-
ximo, portanto, de erradicar a miséria, uma vez que o Banco Mundial considera
residual uma taxa de 3%.” (MARTINS, 2014). Para uma análise do Programa
Bolsa Família e sua dimensão jurídica, conferir Coutinho (2010).

25 Para uma análise da desigualdade regional no Brasil, sob a ótica da Teoria
do Estado, conferir Bercovici (2003).

26 Nesse sentido, Luís Roberto Barroso (2016, p. 536-537) elenca as diversas
decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que contribuíram para o “avanço
social no Brasil”. Nesse rol, as decisões sobre direitos sociais e econômicos apa-
recem em menor número e impacto social do que as demais.
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O STF E A DELIBERAÇÃO SOBRE OS CONFLITOS
MORAIS

Gustavo Schütz, 
mestrando PPG Sociologia/UFRGS

Resumo: Este artigo visa investigar empiricamente como se estabelecem
as relações entre argumentos jurídicos e morais em diferentes decisões
do Superior Tribunal Federal (STF): a ADI 3.510, sobre as pesquisas com
células-tronco embrionárias; a ADI 4.983, sobre Vaquejada, colocando
em análise o direito dos animais; a ADI 4.277 sobre a união homoafeti-
va; e a ADPF 186 sobre as cotas raciais. Aplicando o método da análise
de conteúdo e o referencial da sociologia durkheimiana, são produzidas
três categorias dedutivas de análise – argumentos de fundamentação
moral; argumentos jurídicos; e argumentos de oposição – assim como ou-
tras sete categorias indutivas. Os dados indicam que argumentos de fun-
damentação moral tendem a prevalecer em quando o caso é decidido
por apenas um voto, enquanto que argumentos jurídicos são mais recor-
rentes nos casos em que a decisão foi proferida de modo unânime pela
corte. Este trabalho contribui com o atual debate sobre a intensidade e
qualidade deliberativa do STF, indicando a necessidade de relativização
da tese do personalismo decisório, na qual o plenário do STF é entendido
como composto por onze ilhas.

Palavras-chave: Deliberação judicial; Moral e Direito; STF; sociologia
durkheimiana

Abstract: This paper aims to investigate empirically how the relationships
between legal and moral arguments are established in different decisions
of the brazilian Supremo Tribunal Federal (STF): ADI 3.510, on embryonic
stem cell research; the ADI 4.983, on Vaquejada, analyzing the right of
the animals; ADI 4.277 on homoafetive union; and ADPF 186 on racial
quotas. Applying the method of content analysis and the framework of
durkheimian sociology, three deductive categories of analysis are built –
arguments of moral grounding; legal arguments; and opposing arguments
– as well as seven other inductive categories. The data indicate that argu-
ments for moral reasoning tend to prevail when the case is decided by
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only one vote, whereas legal arguments are more recurring in cases where
the decision was unanimously handed down by the court. This paper also
contribute to the current debate on the intensity and deliberative quality of
the STF, indicating the need to relativize the thesis of the personalism, in
which the STF plenary is understood as eleven islands.

Keywords: Judicial deliberation; Moral and Law; STF; Durkheimian Socio-
logy

INTRODUÇÃO
A grande diversidade de valores morais que formam as sociedades plurais
atuais faz com que seja urgente a investigação empírica sobre como e com
que qualidade são produzidos os acordos sociais mínimos1 capazes de or-
ganizar as relações sociais próprias de tal contexto. Como é extensivamente
demonstrado em estudos clássicos (ELIAS, 2009; BERGER, LUCK-
MANN, 2004) tais acordos mínimos são necessários não só para que indi-
víduos e grupos possam desenvolver redes interpessoais de confiança na es-
fera pública, mas também para que se reconheça a legitimidade de amplas
narrativas sociais – como as que fomentam, por exemplo, o respeito aos di-
reitos humanos.

Contudo, a literatura dedicada a compreender as relações entre socie-
dade civil e Estado têm apontado os limites e insuficiências da deliberação
política enquanto meio para construir tais acordos mínimos (ALONSO,
2015; MAIA, 2010). Analisando o funcionamento das instâncias políticas
formais, se percebe que diversas questões de grande relevância moral ou
não são decididas ou quando o são, atores sociais insatisfeitos com o resul-
tado da decisão mobilizam-se para que a mesma seja levada às cortes supe-
riores de justiça. Dessa forma, aumenta-se a importância do poder judiciário,
uma vez que este se torna ativo emissor de decisões estáveis sobre tais ques-
tões. Se as causas deste fenômeno são diversas e suas consequências ainda
imprevistas, o certo é que esta não é característica exclusiva da realidade
brasileira. Diferentes estudos apontam que o crescimento da relevância e
poder do judiciário verifica-se em diferentes países do globo (ARANTES,
2005; HIRSCHL, 2014; TAYLOR, 2008), fazendo com que alguns autores
questionem mesmo a atual organização dos poderes de Estado (ACKER-
MAN, 2014).

Utilizando-se desse enquadramento teórico como plano de fundo, este
artigo visa a contribuir com duas linhas de debates principais. A primeira delas
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diz respeito aos trabalhos que se dedicam a compreender como normas ju-
rídicas e valores morais se relacionam no contexto das sociedades plurais.
Aqui, a pergunta principal que serve de guia a esta pesquisa questiona como
argumentos jurídicos e argumentos morais se relacionam na fundamentação
dos votos proferidos pelos ministros do Superior Tribunal Federal (STF)
quando estes decidem sobre casos de grande relevância moral. A segunda
linha de debates, diz respeito à qualidade da deliberação existente entre os
ministros do STF. Nesse sentido, os dados produzidos nesta pesquisa apon-
tam para a existência de dinâmicas deliberativas entre os ministros que
levam em conta não só o posicionamento de seus pares como também os
argumentos oferecidos pelos mesmos. Assim, estes resultados indicam a
necessidade de relativização parcial da tese do personalismo decisório
(SILVA, 2009)

Por questões de viabilidade esta pesquisa2 limitou-se a analisar apenas
quatro decisões do STF. São elas: a ADI 3.510, que em 2008 decidiu sobre
a constitucionalidade das pesquisas com células-tronco embrionárias hu-
manas; a ADI 4.983, que em 2016 decidiu sobre a constitucionalidade da
Vaquejada, colocando em análise o direito dos animais; a ADI 4.277 que em
2011 decidiu sobre a constitucionalidade da união homoafetiva; e a ADPF
186 que em 2012 decidiu sobre a constitucionalidade das cotas raciais como
critério de seleção para o ingresso em universidades públicas.

A escolha por estes quatro casos se deve a três razões principais: 1. o
alto grau de mobilização na esfera pública que cada um das decisões gerou
à época, fazendo com que diferentes grupos que se organizassem na defesa
dos valores e práticas morais que tiveram sua constitucionalidade julgada
pelo plenário do STF3; 2. o fato de estas ações de inconstitucionalidade tra-
tarem de conflitos que tocam diferentes facetas do fenômeno moral. Assim,
as análises aqui feitas não ficaram restritas à questões sobre liberdade indi-
vidual ou de direitos sociais, por exemplo, mas abordaram um maior espec-
tro temático. Este critério fez-se importante para que se pudesse investigar
como o STF fundamenta suas decisões em que tratam de temas morais como
um todo, não apenas analisando o comportamento da Corte sobre uma te-
mática moral específica4; 3. foram elegidas tanto decisões proferidas por
unanimidade como decisões decididas por apenas um voto, a fim de inves-
tigar se o padrão argumentativo dos ministros do STF variam de acordo com
o tipo de maioria formada em plenário. Assim, os dois primeiros casos acima
citados, a ADI 3.510 (pesquisas com células-tronco) e a ADI 4.983 (vaque-
jada) foram decididos por apenas um voto enquanto a ADI 4.277 (união ho-
moafetiva) e a ADPF 186 (cotas raciais) foram decididos por unanimidade.

Dessa forma, os votos dos ministros do STF proferidos sobre estes qua-
tro casos constitui o objeto empírico desta pesquisa. Tal material foi subme-
tido à metodologia da análise de conteúdo e da análise retórica. Neste pro-
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cesso, foram criadas três categorias de análise dedutivas e sete categorias
indutivas, permitindo-se assim compreender tanto como argumentos jurí-
dicos e morais se relacionam nos votos dos ministros, como também a qua-
lidade dos processos deliberativos existentes no plenário do STF.

Antes de expor e discutir-se os dados da pesquisa, faz-se importante
tratar brevemente dos embasamentos teóricos que permitiram não só a cons-
trução das categorias de análise acima citadas, mas também nos ajudam a
compreender como questões morais e jurídicas se relacionam no contexto
das sociedades plurais. Desse modo, na primeira parte deste artigo, através
da análise da sociologia durkheimiana, procura-se clarificar o que se entende
por moral e porque tal dimensão de análise é útil à compreensão do objeto
empírico aqui tratado. Nesta seção é feita também a exposição das categorias
dedutivas utilizadas nessa pesquisa, dado sua proximidade com o referencial
teórico mobilizado. Na segunda parte é exposto em maior detalhe as esco-
lhas metodológicas aqui feitas e que permitiram o desenvolvimento das ca-
tegorias indutivas de análise utilizadas nesta pesquisa. Por fim, na terceira
e última parte deste artigo são expostos os dados da pesquisa assim como
os apontamentos que podem ser defendidos a partir dos mesmos.

DEBATES TEÓRICOS – A ATUALIDADE DA MORAL E SUA
RELAÇÃO COM O DIREITO
É clássica a concepção durkheimiana sobre o que sejam os fatos sociais.  Ex-
teriores aos indivíduos e com capacidade de os coagir, tais fatos formam o
objeto de estudo privilegiado da sociologia (DURKHEIM, 2002). Nesta
breve contextualização teórica, no entanto, nos aprofundaremos apenas
sobre um tipo específico deles, os morais, uma vez que são estes os que se
relacionam com o objeto empírico acima referido e ajudam a responder às
questões colocadas por esta pesquisa.

Em Durkheim, os fatos sociais morais – ou simplesmente, a moral –
estão fundados em duas características principais, o dever e o bem (DURK-
HEIM, 2008). Estas dimensões expressam diferentes formas pelas quais in-
divíduos e grupos se relacionam com os valores morais cultuados em socie-
dade. O dever é a esfera que afirma a imperatividade da moral enquanto
norma. É seu aspecto mais exterior e cumpre o importante papel de construir
uma realidade compartilhada de sentido fazendo com que se fortaleça entre
indivíduos e grupos o sentimento de pertencimento a uma mesma comuni-
dade (ROSATI; WEISS, 2015). A segunda característica compreende a
moral enquanto um bem, ou seja, enquanto um ideal a ser cultuado. Esta di-
mensão aponta para o fato de que a moral, para além de ser uma regra, é tam-
bém uma regra desejada. Diz respeito aos sentidos humanos, relacionando-
se mais com o caráter sagrado das normas morais que com a correção lógica
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e racional de seus preceitos. Assim, este aspecto da moral ajuda a compreen-
der porque mesmo nos casos em que as normas morais não são benéficas5

aos indivíduos que as cultuam, ainda assim elas são seguidas e defendidas
pelos mesmos. Nesse sentido, entender a relação existente entre a moral e
as sensibilidades humanas, é fundamental para que se possa bem compreen-
der tais contradições.

Contudo, o mais importante aqui é notar o tipo de relação que as di-
mensões de dever e bem mantém entre si. Estas não são opostas, mas sim
complementares para o entendimento do que seja a moral. Por vezes uma é
mais preponderante que a outra em dado contexto, mas de acordo o conceito
durkheimiano para haver moral é necessário que ambas dimensões estejam
presentes. Se apenas regras e obrigações motivam as ações de grupos e in-
divíduos não se pode falar em moral, mas em coerção. De modo semelhante,
quando grupos e indivíduos agem apenas segundo seus desejos e sentidos,
o fenômeno que se observa não é moral, mas sobretudo psicológico.

Com esta sucinta contextualização, passa a ser um tanto mais claro o
entendimento sobre o tipo de conflito que o plenário do STF enfrenta quando
trata de questões morais. Na análise da ADI sobre a constitucionalidade da
prática da vaquejada, por exemplo, não basta atentar para o aspecto formal
da lei objeto da ação. Mesmo que a técnica interpretativa utilizada pelos mi-
nistros seja bem empregada e ajude a solucionar o caso, se a decisão final
não levar em conta também a dimensão que relaciona a moral a um bem cul-
tuado pelos grupos por ela tocados – no exemplo, a vaquejada entendida en-
quanto manifestação cultural – a decisão dos ministros pouca eficácia terá.
Nesse sentido, uma vez que a moral constitui um tipo específico de norma-
tividade, tipo diverso da normatividade afirmada através dos processos ju-
rídicos, faz-se importante aprofundar aqui como a relação entre direito e
moral pode ser fundamentada.

Sobre esta questão, algumas contribuições de Heimer (2010) são rele-
vantes. Em pesquisas empíricas – feitas sobretudo através da análise dos
conflitos jurídico e morais que ocorrem na área da saúde6 - esta socióloga
percebeu a existência de três modos através dos quais direito e moral se re-
lacionam. Assim, por vezes estes sistemas normativos se relacionam reco-
nhecendo a existência de uma “moral do direito”; por vezes ambos sistemas
convivem entre si, promovendo o vínculo “moral e direito”; e em outros
casos há clara oposição entre eles, configurando o tipo “moral ou direito”.
Ainda que esta tipologia mereça maiores considerações, por questão de es-
paço nos determos a explicitar abaixo especificamente as três categorias de-
dutivas criadas para esta pesquisa, tendo em conta que as mesmas têm gran-
de influência nos trabalhos de Heimer7.

No primeiro caso, que optamos por chamar de relação de fundamen-
tação moral, o vínculo entre direito e moral se caracteriza pela necessidade
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de a norma jurídica apresentar um fundamento moral. Assim, esta categoria
de análise inclui em seu escopo argumentos construídos pelos ministros do
STF que estabelece como condição de validade da norma jurídica a existên-
cia de norma moral que lhe dê sustentação. É como se houvesse o reconhe-
cimento de que para a norma jurídica ser válida e eficaz ela precisa estar to-
cada pela dimensão do bem, própria das normas morais. Ou seja, há aqui o
entendimento de que a norma jurídica também precisa ser desejada. O mi-
nistro Barroso, por exemplo, quando proferiu seu voto na ADI 4.983 que
tratou sobre a Vaquejada, apresentou o seguinte argumento que se encaixa
e tal categoria:

“Portanto, a vedação da crueldade contra animais na Constituição Federal
deve ser considerada uma norma autônoma, de modo que sua proteção não
se dê unicamente em razão de uma função ecológica ou preservacionista, e a
fim de que os animais não sejam reduzidos à mera condição de elementos do
meio ambiente. Só assim reconheceremos a essa vedação o valor eminen-
temente moral que o constituinte lhe conferiu ao propô-la em benefício dos
animais sencientes.” (Barroso, voto ADI 4.983, p. 18, grifo meu)

Diferente é o que ocorre quando o sistema jurídico é utilizado como
meio para definir se a norma deve ter sua validade reconhecida. Nessa ca-
tegoria de análise, que chamamos de argumento jurídico, o juiz visa a ve-
rificar se a norma/prática moral em análise de constitucionalidade é com-
patível com o sistema jurídico através de diferentes técnicas de interpretação
que levam em conta a coerência global do ordenamento jurídico. Este tipo
de argumento é exemplificado pelo ministro Celso de Mello, quando do jul-
gamento da ADI 4.277 que tratou da união homoafetiva. Neste caso, foi atra-
vés da análise do sentido da inclusão do instituto da união estável no texto
constitucional que o ministro encontra resposta para sua compatibilidade
com as uniões homoafetivas:

“[O] referido preceito [união estável] foi inserido no texto constitucional no
afã de proteger os companheiros das uniões não matrimonializadas, co-
roando um processo histórico que teve início na jurisprudência cível, e que
se voltava à inclusão social e à superação do preconceito. por isso, é um
contra-senso interpretar este dispositivo constitucional, que se destina a
‘inclusão’, como uma cláusula de exclusão social, que tenha como efeito
discriminar os homossexuais.” (Celso de Mello, voto ADI 4.277, p. 21,
grifo meu)

A última das categorias dedutivas, que chamamos de argumento de opo-
sição, afirmada uma completa diferenciação entre normas morais e jurídicas.
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Bastante próxima da escola do positivismo jurídico, este modo de com-
preender a relação entre direito e moral é atento apenas para a dimensão do
dever expresso no ordenamento legal. Não é relevante, portanto, se as nor-
mas jurídicas entram em conflito com normas morais e quais as consequên-
cias desse encontro. O que importa é saber se estas leis foram aprovadas
pelas instâncias competentes e de acordo com os critérios formais necessá-
rios. Aqui, um argumento utilizado pela ministra Rosa Weber proferido du-
rante o julgamento da ADI 4.983 que analisou a constitucionalidade da Va-
quejada, exemplifica esta categoria:

“E se a crueldade ao animal é ínsita à vaquejada, enquanto um entreteni-
mento, ela é manifestação cultural que, como disse o Ministro Marco
Aurélio, não encontra agasalho no artigo 215 da nossa Constituição.”(Rosa
Weber, voto ADI 4.983, p. 2)

Essas três categorias de análise, produzidas no estreito contato com as
construções teóricas acima discutidas, constituem os principais instrumen-
tos utilizados por esta pesquisa. No entanto, para haja maior clareza quanto
aos métodos utilizados, abaixo discutimos o método utilizado nesta pesquisa
assim como sua adequação com o objeto empírico, através da construção de
sete categorias indutivas.

REFERENCIAL METODOLÓGICO
Utilizando-se do software Nvivo, esta pesquisa seguiu a metodologia da análise
de conteúdo (Bardin, 1977). Contudo, dado a especificidade argumentativa de
alguns ministros do STF, notadamente Gilmar Mendes, utilizamos também de
algumas orientações metodológicas próprias da análise retórica (Leach, 2002).
As 1.179 páginas que compõem os acórdãos das quatro ações de constitucio-
nalidade  foram submetidas inicialmente à “leitura flutuante”, a fim de fazer
emergir as categorias indutivas que auxiliaram na compreensão das questões
propostas por este trabalho. Assim, além das três categorias dedutivas acima
trabalhadas – argumento de fundamentação moral; argumento jurídico; e ar-
gumento de oposição – construiu-se também as seguintes dimensões:

Caracterização do fato; constitui categoria onde o excerto analisado visa
caracterizar os elementos concretos do caso em análise (o que constitui a prá-
tica da vaquejada, por exemplo), sem fazer uso de julgamentos morais. O
que faz com que dado excerto seja incluído nesta categoria é que ele rela-
ciona a constitucionalidade da questão analisada pelo STF à sua caracteriza-
ção factual. Assim, constitui em recurso retórico que visa afastar a possibili-
dade de posicionamento divergente, na medida em que visa delimitar o que
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ocorre “no mundo dos fato”, afirmando implicitamente não haver espaço
para questionamentos subjetivos.

Caracterização moral do fato; Esta categorização foi criada para que se
pudesse analisar os excertos que, ainda que relacionem moral ou direito,
não apresentam nenhum argumento identificável. Nesse sentido, incluem-
se aqui excertos que simplesmente afirmam, por exemplo, ser imoral deter-
minada prática analisada. Também pode ocorrer de o ministro caracterizar
moralmente o fato para expor sua falta de relevância moral; ou para inferir
sobre o alcance social e moral do fato.

Referência a autores; inclui todas as referências a autores feitas nos votos
dos ministros nos diferentes acórdãos. Dada a grande diversidade de autores
referenciados, criou-se também as subcategorias de acordo com a área na
qual o autor citado inclui-se: doutrina jurídica; ciências humanas; filosofia;
política partidária; biologia; personalidade social. De modo semelhante,
esta categoria foi dividida entre referência a autores brasileiros e referência
a autores estrangeiros, que em sua quase totalidade dizem respeito a autores
europeus ou estadunidenses.

Referência às normatividades jurídicas; Nesta categoria foram incluídas
todos os excertos presentes nos votos dos ministros do STF que fizeram re-
ferência à qualquer material produzido pela estrutura formal do Estado –
leis, acórdãos, projetos de lei, leis já revogadas, referência a debates ocorri-
dos no legislativo. Por questões de sistematização aqui também foram cria-
das duas subcategorias: referências a normatividades jurídicas nacionais e
referência a normatividades jurídicas internacionais – sendo que a grande
maioria destas últimas dizem respeito à jurisprudência proferida por tribu-
nal constitucional europeu ou estadunidense.

Referência aos amicus curiae; uma vez que em todas as quatro ações de con-
trole de constitucionalidade foi admitida a participação no processo de inte-
grantes da sociedade civil como amicus curiae, e foram mesmo feitas audiên-
cias públicas a fim de ouvi-los e clarificar o entendimento dos ministros sobre
os pontos implicados no julgamento, nessa categoria inclui-se todas as refe-
rências, mesmo as protocolares, a estes atores e sua participação no processo.

Referência a dados históricos e científicos; esta categorização inclui
todos os casos em que os ministros do STF, para fundamentar seus votos,
utilizam-se de dados e documentos produzido por agências como o IBGE e
IPEA. Também foram incluídos aqui excertos que citam relatórios de agên-
cias não governamentais, sejam elas nacionais ou estrangeiras.
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Opinião sobre o STF ou sobre os outros poderes de Estado; aqui foram
incluídos os excertos onde os ministros do STF se referem ao próprio órgão
em que estão vinculados ou a outros poderes de Estado, seja do Legislativo
ou o Executivo. Esta categoria, portanto, serve como indicador da qualidade
de deliberação externa e interna promovida pelos ministros do Superior
Tribunal Federal.

Importante frisar que todos os excertos que dizem respeito a cada uma
dessas categorias foram incluídos nas mesmas. Ou seja, mesmo que certo
precedente já tenha sido citado anteriormente por algum ministro em seu
voto, se ele voltou a lhe fazer referência, esta nova citação foi também com-
putada. A razão por esta opção metodológica é que a quantidade e recorrên-
cia nas citações dizem muito sobre os sentidos do documento analisado. Se
um ministro, por exemplo, insiste em utilizar a obra de um autor estrangeiro
para justificar seu voto, citando-o diversas vezes, esta é informação impor-
tante para que se compreenda seu voto.

Em mesmo sentido, certos excertos foram incluídos em duas categorias
diferentes. Ainda que este procedimento seja questionado por Bardin (1977),
seguimos o entendimento mais contemporâneo (Bauer, 2002) que afirma
serem as unidades de codificação (os excertos) elementos complexos, po-
dendo apresentar diversos significados possíveis. Portanto, ainda que se
tenha procurado produzir categorias de análise excludentes entre si, por
vezes a dupla categorização de um mesmo excerto apresentou-se como im-
perativa. Isto ocorreu sobretudo com duas das categorias dedutivas criadas
– os “argumentos de fundamentação moral” e os “argumentos jurídicos”.
Contudo, também houve vínculos com as categorizações que aglutinaram
os excertos sobre “caracterização do fato” e “caracterização moral”.

Tendo por base, portanto estas categorias de análise foram feitas leituras
detalhadas dos votos de cada um dos ministros do STF em cada uma das qua-
tro ações de inconstitucionalidade que compõem o objeto empírico desta pes-
quisa. Os dados gerados, expostos abaixo, indicam a grande centralidade con-
ferida pelos ministros aos argumentos morais, em alguns casos se sobrepondo
mesmo aos argumentos jurídicos. Os resultados indicam também a existência
de comportamento por muitas vezes coeso e dialogado entre os ministros, o
que põe em questão, de modo parcial, a tese do personalismo decisório.

RESULTADOS DA pESqUISA E ApONTAMENTOS FINAIS
Nesta seção são expostos e discutidos os principais dados gerados pela pes-
quisa8. Estes indicam que os argumentos de fundamentação moral são os
mais utilizados pelos ministros do STF, por vezes mais recorrentes que ar-
gumentos jurídicos. Isto se deve sobretudo por conta da defesa que a maioria
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dos ministros faz do que consideram como “processo civilizatório”9 Ou seja,
ainda que haja disputas entre os ministros sobre a fundamentação de seus
votos, são poucos os ministros que expõe argumentos contra tal narrativa
social – mesmo quando o caso é decidido por apenas um voto. Assim, o de-
fendido “processo civilizatório” implica em conferir maior liberdade aos
cientistas (ADI 3.510, sobre as pesquisas com células-tronco embrionárias
humanas), proteger os animais contra a crueldade (ADI 4.983, sobre a prá-
tica da Vaquejada), reconhecer liberdades individuais (ADI 4.277, sobre a
união civil homoafetiva), assim como reconhecer direitos sociais (ADPF
186, sobre as cotas raciais como critério de ingresso no ensino superior pú-
blico). Nesse sentido, através das análises de conteúdo foi observado que
mesmo quando os ministros votam contra o reconhecimento de algumas des-
sas pautas, o fazem trazendo argumentos e alternativas que procuram, ao
menos retoricamente, diminuir tensão com esta narrativa social.

Em outra linha de análise, os resultados produzidos contrapõem-se ao
entendimento de que o plenário do STF seria composto por “onze ilhas” que
não dialogam entre si. Segundo esta visão, tanto a estrutura organizativa
como a forma de atuação dos ministros do STF indicariam que este tribunal
pouco tem a ver com os modelos de corte constitucionais existente na Eu-
ropa continental, onde há intensa deliberação interna. O caso brasileiro, ao
contrário, seria um exemplo extremo da deliberação externa (SILVA, 2009)
NRPÉ), dado que os ministros pouco estariam interessados em utilizar a ses-
são plenária para deliberar sobre a questão posta em julgamento a fim de se
produzir a decisão mais racional e consensual possível. As razões para tanto
seriam de três ordens: 1. a quase completa ausência de trocas de argumentos
entre os ministros; 2. a não existência de uma unidade decisória institucio-
nal; e 3. a carência de decisões claras que veiculem a opinião do tribunal
(SILVA, 2009).

Se os dados desta pesquisa não se contrapõem às duas últimas das razões
citadas – sobretudo por serem questões estruturais, a serem resolvidas por
mudanças no regimento interno do órgão (LEITE; BRANDO, 2016) – no que
diz respeito a primeira das razões, os resultados deste trabalho empírico in-
dicam para algo diverso do postulado por Silva. Ainda que em muitos casos
os votos dos ministros sejam pouco aprofundados, em todas as quatro ações
de controle de constitucionalidade aqui trabalhadas – mesmos nas decididas
por unanimidade – houve diálogo e deliberação entre os ministros não só
sobre qual deveria ser a decisão, mas também sobre como esta deveria ser
fundamentada. No entanto, no mais das vezes esta deliberação não se mos-
trou suficiente para que houvesse a produção de consenso bem estabelecido
– sobretudo, obviamente, nos casos decididos por apenas um voto10.

O principal dado produzido pela pesquisa diz respeito ao padrão argu-
mentativo adotado pelos ministros do STF nas ações de grande relevância
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moral decididas por unanimidade e por apenas um voto de diferença. Sobre
as ações decididas por unanimidade, observou-se maior número de excertos
que compõem a categoria “argumentos jurídicos”, ou seja, argumentos que
estabelecem que o próprio ordenamento jurídico pode servir como guia para
solucionar o conflito moral em análise. No entanto, importante frisar que
em ambas as ações decididas por unanimidade (a ADI 4.277 e a ADPF 186)
também foi alta a frequência de excertos que dizem respeito à categoria “ar-
gumentos de fundamentação moral”. Ou seja, mesmo em decisões unânimes
os ministros ocuparam-se em fundamentar moralmente seus votos, filian-
do-se a narrativas sociais específicas sem se restringir às referências jurídi-
cas. Percebe-se assim entre direito e moral um tipo específico de relaciona-
mento, que não prescinde não só da análise moral mas também do
posicionamento dos ministros, por mais que alguns deles evitem fazê-lo.

Assim, os gráficos abaixo (01 e 02) comparam a frequência de cada
uma das categorias dedutivas aqui utilizadas, somados os votos de todos mi-
nistros, nas duas ações diretas de inconstitucionalidade decididas por una-
nimidade. O resultado é que em ambos os casos – um decidido pela proce-
dência e outro pela improcedência da ação – os excertos mais utilizados são
os quem compõem a categoria “argumentos jurídicos”.

GRáFICO 01
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GRáFICO 02

Em sentido oposto, quando analisamos a ADI 4.983 e a ADI 3.510, de-
cididas por apenas um voto de diferença, percebe-se que houve maior nú-
mero de excertos que compõem a categoria “argumentos de fundamentação
moral”. Isto ocorreu mesmo quando os ministros poderiam restringir a fun-
damentação a verificar a correção formal da lei aprovada pelo Congresso
(caso da ADI 3.510) ou a apenas confirmar jurisprudência já estabelecida
pela própria Corte (caso da ADI 4.983, onde já havia entendimento conso-
lidado sobre a inconstitucionalidade das manifestações culturais que impli-
cam em maus tratos aos animais11). Ou seja, mesmo podendo adotar estra-
tégia que implicaria sobretudo no uso das categoria “argumentos jurídicos”
ou “argumentos de oposição”, nos casos decididos por apenas um voto os
ministros do STF utilizaram de modo mais frequente “argumentos de fun-
damentação moral” conforme expõe os gráficos abaixo.

GRáFICO 03
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GRáFICO 04

O que estes gráficos demonstram é que quando há discordância entre
os ministros sobre casos de grande relevância moral, a estratégia argumen-
tativa que os mesmos consideram capazes de fortalecer seus votos diz res-
peito a utilizar de valores e preceitos morais como fundamento para normas
jurídicas. Assim, o plenário do STF opera fortemente para afirmar uma es-
pecífica narrativa social.

Em outra linha de análise, a intensidade da deliberação levada a cabo entre
os ministros fica mais evidente quando analisamos os dados expostos nos grá-
ficos (05 e 06) expostos abaixo. Neles, o tipo de argumento utilizado pelos mi-
nistros é cotejado com o sentido do voto – se pela procedência ou improcedên-
cia da ADI – afirmado pelos ministros em cada um dos casos analisados.

GRáFICO 05
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GRáFICO 06

Fica claro que a intensidade e qualidade argumentativa dos votos dos
ministros que votaram pela procedência tem estreita relação com os votos
dos ministros que votaram pela improcedência e vice-versa. Isso pois, em
ambos tipos de voto, os ministros deram atenção principalmente a construção
de argumentos estabelecem relação de fundamentação entre direito e moral,
seguido de argumentos aqui categorizados como “jurídicos” e apenas resi-
dualmente os ministros ocuparam-se em produzir argumentos de oposição
entre direito e moral. Esta equivalência no tipo de argumentação utilizada
por ambos os lados indica a existência de diálogo e tentativas de convenci-
mento entre os ministros. Caso não houvesse relevantes trocas deliberativas
entre os ministros, provavelmente as estratégias argumentativas utilizadas
pelos mesmos seriam diversas e desconexas entre si, o que não se observa
nesses casos.

Estes dados estão em sintonia com outras pesquisas que, utilizando-se
de metodologia e objeto empírico diverso, chegam a conclusões semelhan-
tes (OLIVEIRA, 2017). Assim, os dados aqui expostos contribuem para a
relativização da tese do personalismo decisório (SILVA, 2009), onde os onze
ministros do STF são entendidos como atores que praticamente não dialo-
gam entre si.

Como defendido acima, quanto a análise sobre o tipo de relação exis-
tente entre direito e moral, os dados mostram que os argumentos de funda-
mentação moral têm sempre alta frequência nos votos dos ministros, mesmo
quando não é o tipo de categoria mais utilizado (casos decididos por unani-
midade). Por outro lado, os dados da pesquisa também indicam que a narra-
tiva moral que entende ser necessário avançar no que consideram como sendo
“o processo civilizatório” é privilegiada pelos ministros. Este argumento
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serviu de base difusa sobretudo nos votos que trataram da ADI 4.277, sobre
a união homoafetiva, como sobre a ADI 4.983, que tratou da vaquejada.
Nesse segundo caso, mesmo os ministros que votaram pelo reconhecimento
da vaquejada enquanto manifestação cultural válida afirmam explicitamente
a necessidade de se avançar em tal narrativa, como é o caso dos ministros
Luiz Fux e Teori Zavaski12.

Antes de finalizar este artigo se faz necessário tratar de duas observa-
ções sobre as prévias conclusões deste trabalho. Em primeiro lugar, ainda
que tenha sido observada importante adesão dos ministros do STF à referida
narrativa social que defende a necessidade de se avançar no “processo civi-
lizatório”, esta não deixou de sofrer críticas, sobretudo dos ministros Me-
nezes Direito (ADI 3.510), Gilmar Mendes (ADI 4.277 e ADPF 186) assim
como do ministro Lewandowski (ADI 3.510). Em segundo lugar, dada os
recentes e imensos desafios políticos sobre os quais o STF foi instado a se
posicionar, notadamente a partir do momento que as movimentações pelo
impeachment da presidenta Dilma Rousseff se tornaram mais sólidas, não
se desconsidera que possam ter havido importantes modificações no enten-
dimento dos ministros. Nesse sentido, a recente ADI 4.439, que tratou da
possibilidade de ensino confessional nas escolas públicas, onde decidiu-se
por sua constitucionalidade em votação por apenas um voto de diferença
talvez indique que a disposição da corte sobre tal narrativa tenha sofrido al-
terações consideráveis. Nesse sentido, faz-se necessário incluir a análise
desta última decisão na base de dados os desta pesquisa para que a mesma
possa analisar as relações existentes entre direito e moral no cenário da con-
temporânea sociedade brasileira de modo mais consistente.
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NOTAS

1Acordos sociais mínimos, aqui entendido, indicam apenas os acordos que re-
ferem-se às normatividades que informam grupos e indivíduos sobre quais os limites
de suas ações. O que importa, nesse sentido, não é definir o que faz uma ação moral
mais ou menos correta, mas sim afirmar quais ações e discursos morais não podem
ser defendidos e levados adiante, sob pena de sanção por parte da coletividade.

2 Ainda não finalizada, fruto de trabalho de mestrado 2016-2017 pelo PPG
Sociologia/UFRGS.

3 por óbvio, o alto grau de mobilização não é característica exclusiva destes
quatro casos analisados constituindo, portanto, apenas critério necessário mas não
suficiente para a eleição dos mesmos.

4Esta é a causa para não se ter analisado neste trabalho ambas as ações que
perpassam os debates sobre a definição jurídica do início da vida (a ADI das cé-
lulas-tronco embrionárias e a ADI dos fetos anencéfalos). Nesse sentido, por cri-
tério de anterioridade, optou-se pela primeira delas.

5Benéficas do ponto de vista do autointeresse material.

6 Conflitos como a possibilidade terapêutica de por fim a vida de pessoa em
estado vegetativo permanente; a deliberada prescrição por médicos de medicamento
mais eficaz para o tratamento e AIDS, no entanto, de venda proibida no país; etc.

7 Contudo, as categorias abaixo apresentadas têm características diversas
das propostas pela autora. Isto se deve sobretudo ao fato de este trabalho ter como
método a análise de conteúdo e como unidade de codificação os argumentos uti-
lizados pelos ministros e ministras do STF para fundamentar seus votos.

8Conforme acima referido, importante ter em conta que estes dados são par-
ciais e dizem respeito apenas a uma parte da investigação

9Ainda que este termo tenha sido muito utilizado por Barroso, em seu voto
na ADI 4.983, a noção que está por detrás do mesmo perpassa a maioria dos votos
das diferentes ações de constitucionalidade analisadas neste trabalho.

10 No entanto, mesmo nos casos de decisão unânime, as fundamentações aos
votos apresentadas pelos ministros variaram consideravelmente, sobretudo no
que diz respeito à ADI 4.277.
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11 conforme entendimento estabelecido através do julgamento sobre a rinha
de galos e da farra do boi.

12 neste artigo, contudo, não aprofundaremos na exposição destas conclu-
sões dado o reduzido espaço.
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PROFISSÕES
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Resumo: As Procuradorias são extremamente essenciais para o funciona-
mento do Estado e em hipótese alguma podem ser ignoradas ou caírem
no esquecimento. O estudo proposto tem por objetivo, analisar a Procura-
doria-Geral Federal enquanto profissão jurídica formada pelos advogados
públicos (Procuradores), tendo como foco de análise o conflito entre a ad-
vocacia pública e a advocacia privada, materializado na discussão da
ADC n°45/DF de 10/08/2016 (Ação Declaratória de Constitucionali-
dade/ Distrito Federal) proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, que visa reconhecer a constitucionalidade da ine-
xigibilidade de licitação em todas as contratações de serviço técnico es-
pecializado advocatício. Para tanto foi utilizada a teoria Bourdieusiana
dos campos. Cabe salientar, que a princípio o estudo foi firmado em revi-
são bibliográfica para formação de base teórica, para posterior ida a
campo e realização de entrevistas que comprovarão as teses firmadas. 

Palavras-chave: TAdvocacia Pública; Procuradorias; Advocacia Privada;
Profissões Jurídicas; Pierre Bourdieu.

Abstract: Prosecutor’s offices are extremely essential for the functioning of
the State and under no circumstances can they be ignored or forgotten. The
purpose of this study is to analyze the Federal Attorney General’s Office as
a legal profession formed by public lawyers (Attorneys), focusing on the
conflict between public advocacy and private advocacy, materialized in
the discussion of ADC n ° 45 / DF of 10/08/2016 (Declaratory Action
of Constitutionality / Federal District), proposed by the Federal Council of
the Brazilian Bar Association, which seeks to recognize the constitutionality
of unqualified bidding in all hiring of specialized legal services. For that,
the Bourdieusian theory of fields was used. It should be noted that at first
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the study was carried out in a bibliographic review for theoretical basis
training for later going to the field and conducting interviews that will prove
the signed theses.

Keywords: Public Advocacy; Attorneys; Private Law; Legal professions;
Pierre Bourdieu.

INTRODUÇÃO
As Procuradorias caracterizam-se por ser um órgão do Poder Executivo dire-
tamente vinculadas ao Estado, exercendo para este o serviço da advocacia pú-
blica em prol da defesa judicial do patrimônio e dos recursos públicos, bem
como, assessorando juridicamente as tomadas de decisões da administração. 

Ao buscar fazer uma análise das procuradorias constatou-se uma gran-
de dificuldade no que se refere ao acesso à informações referentes a estes
órgãos, uma vez que existe grande escassez de material acadêmico que verse
sobre tal instituto, nos remetendo ao indicio de que o mesmo vem sendo ig-
norado ou até mesmo esquecido. 

Ante o exposto, nota-se que as Procuradorias são extremamente essen-
ciais para o funcionamento do Estado e que em hipótese alguma podem ser
ignoradas ou caírem no esquecimento.

O estudo proposto tem por objetivo, analisar a Procuradoria-Geral Fe-
deral enquanto profissão jurídica e identificar sua estrutura, seus agentes
pertinentes e sua capacidade de transferência de capital para o campo polí-
tico e o campo do direito. O foco de análise do trabalho será o conflito entre
a advocacia pública e a advocacia privada, analisando a inexigibilidade de
licitação para a contratação de serviço técnico especializado. Para tornar
realizável o trabalho proposto, será investigada a advocacia pública com-
parando-a com a privada. 

Para desenvolver o estudo, a princípio, foi utilizada revisão bibliográ-
fica para formação de base teórica, para posterior ida a campo e realização
de entrevistas que comprovarão as teses firmadas. 

Diante da metodologia proposta e com base teórica Bourdieusiana é
possível partir de premissas de que existe um conflito entre as profissões
por distinção no campo do direito. Esse conflito se dá pelo acúmulo de ca-
pitais. Esses capitais que geram a distinção entre essas profissões, podem
ser considerados capitais simbólicos, pois cada profissional, ao optar por
uma dessas profissões, submete-se ao que Bourdieu chama de “violência
simbólica”, sendo esta inerente de cada campo. 
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Evidenciamos aqui, o campo das profissões jurídicas e dentro deste
campo, o que Bourdieu denomina sub-campo, estando este caracterizado
pela advocacia pública (procuradores) e advocacia privada (advogados),
tendo cada um seu habitus e capital próprio, e por isso diferenciando-se entre
si, embora pertencentes a um mesmo campo.

Outro capital observado é o capital social, que representa a autonomia
desses subcampos e a luta travada dentro deles, para sua conservação ou
transformação, sem que com isso enfraqueça seu poder.

SOCIOLOGIA DAS pROFISSõES: UMA ExpLICAÇÃO DE
TEORIA E MÉTODO
A teoria de Bourdieu permite uma análise sobre a advocacia pública (pro-
curadorias) e a advocacia privada, baseada na conduta dos agentes perten-
centes ou ingressos a esses subcampos e nas disputas por capitais simbóli-
cos, culturais, econômicos e sociais, essenciais a formação do habitus.

Sua teoria acerca dos campos é um mecanismo de pesquisa que possi-
bilita evidenciar fatos de um determinado grupo, observando os fatores que
induzem os agentes a internalizarem as normas e diretrizes para pertencerem
a este campo. 

O campo é o lócus onde se trava uma luta concorrencial entre os atores
em torno de interesses específicos que caracterizam a área em questão
(ORTIZ, 1983, p. 19). Assim, temos que, o sujeito pertencente àquele
campo, acaba por realizar ações que a ele são permitidas, em prol do próprio
campo. Já os subcampos (ou subsistemas) são regiões menores de um
campo, os quais conservam a mesma dinâmica deste. Dessa forma, assim
como nos demais campos e subcampos, os grupos detentores de maior vo-
lume de capital e melhor posição na estrutura deles, tendem a manter-lhes
também o controle político (LOPES, SOBRINHO E COSTA, 2013, p. 821).

Outro importante conceito que nos revela Bourdieu, é o de habitus que
é internalizado pelos agentes dos campos, derivado da “violência simbóli-
ca”, que diferente da física, atua na estrutura mental do indivíduo, fazendo
com que este lute para conquistar interesses específicos (capitais simbóli-
cos) do campo a que se destina pertencer. O habitus constitui um sistema de
esquemas de percepção, de apreciação e de ação, quer dizer, um conjunto
de conhecimentos práticos adquiridos ao longo do tempo que nos permitem
perceber e agir e evoluir com naturalidade num universo social dado
(LOYOLA, 2002, P. 68). Para Bourdieu, a compreensão das práticas de um
grupo dependeria da sabedoria acerca de seu habitus.

Diante da análise desses dois conceitos, podemos perceber, que além
das disputas travadas entre diferentes campos, há também as disputas inter-
nas de um mesmo campo, sendo estas ocasionadas pela busca de capitais.
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A internalização de capitais simbólicos essenciais de determinado
campo, determina o habitus do agente para torná-lo um dominante, entre-
tanto, sem perder suas características pessoais. 

O capital simbólico é uma propriedade qualquer (de qualquer tipo de
capital, físico, econômico, cultural, social), percebida pelos agentes sociais
cujas categorias de percepção são tais que eles podem entendê-las (perce-
bê-las) e reconhecê-las atribuindo-lhes valor (BOURDIEU, 2008, p.107).

Torna-se claro que o capital simbólico trata da percepção dos demais
capitais por um determinado grupo pertencente ao campo, percepção esta
que torna possível agregar valor diferenciado a cada tipo de capital apresen-
tado.

Constitui capital simbólico aquele formado pelo conjunto de signos e
símbolos que permitem situar os agentes no espaço social, ou seja, são as
características que tornam possível a identificação e formação do habitus
do agente e que o caracterizam como pertencente ao campo (LOYOLA,
2002, p. 66).

Outro capital que podemos mencionar é o cultural, compreendido como
uma forma de designar uma relação privilegiada com a cultura erudita e a
cultura escolar, revelando seu caráter histórico, face a transferência de va-
lores já herdados e que se perpetuam com o tempo (LOYOLA, 2002, p. 66).

Por capital social, entende-se, a rede de relações interpessoais úteis e
necessárias à caracterização dos dominantes, sendo estes, os que “ditam”
os capitais simbólicos que devem ser adquiridos para se pertencer ao campo
(LOYOLA, 2002, p. 66).

Já o capital econômico, é aquele que confere aos que o possuem, poder
sobre os desprovidos. Mas ele estende essa noção de riqueza a outras formas
de riqueza, criando conceitos como o de capital cultural, social e simbólico
(LOYOLA, 2002, p. 66).

Na busca por estes capitais, ocorrem conflitos, sejam eles externos
(com outros campos) ou internos (entre agentes do mesmo campo). 

No campo das profissões jurídicas, essa disputa por poder (acumulo de
capital simbólico) não é capaz de enfraquecê-lo, impulsionando sua atuação,
visto que no intuito de garantir interesses próprios de determinado grupo,
este acaba por impulsionar outros grupos pertencentes ao mesmo campo,
dando poder ao campo das profissões jurídicas e não só a uma determinada
profissão (grupo). 

Por dominar a aplicação e condução do direito, o campo das profissões
jurídicas acabou por produzir um capital específico, denominado capital ju-
rídico. Diante da necessidade de concretizar o direito aos cidadãos, tanto o
campo quanto seus agentes adquiriram aumento significativo de poder, ocu-
pando o direito um lugar central na solução de conflitos.  Tal motivo acabou
por desencadear conflitos internos pela busca de maior capital jurídico, que
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significa maior status, hierarquizando a estrutura do campo, podendo então
o grupo com maior acumulo de capital simbólico (jurídico) sobrepor-se aos
demais (SANTOS e FITTIPALDI, 2013, p. 11).  

Segundo Bourdieu (2005), citado por Santos (2011), a profissão é como
um grupo social dotado de recursos sociais específicos para delimitar seu
campo no espaço social.

A pretensão em utilizar a teoria de campo de Bourdieu para aplicá-la
na análise das profissões jurídicas, é a possibilidade que esta permite de
identificar a posição dos agentes no campo, a concorrência interna pela le-
gitimidade cultural e, por fim, a construção do habitus (MICELI, 2003, p.65,
citado por SOUZA, 2017, p.23).

Temos ainda que, para Bourdieu, os indivíduos não agem apenas por
interesse – econômico ou qualquer outro tipo utilitário -, mas também pela
vontade de obter prestígio e reconhecimento dos outros; pela vontade de se
distinguir e de se situar numa escala de poder (LOYOLA, 2002, p. 69), es-
tando esta afirmação bastante evidenciada no campo das profissões jurídi-
cas, como veremos adiante. 

pROCURADORIA E ADVOCACIA ENqUANTO
pROFISSõES JURÍDICAS
A Procuradoria-Geral Federal é uma das três procuradorias instituídas no âmbito
da AGU (Advocacia-Geral da União), criada pela Lei Federal nº 10.480/2002,
para atender às autarquias e fundações públicas federais nas atividades de con-
tencioso judicial e de consultoria jurídica (MADUREIRA, 2015, p. 145). 

A Procuradoria-Geral Federal surgiu da necessidade da AGU em en-
contrar uma forma para melhor fiscalizar os órgãos jurídicos a ela vincula-
dos, visto que no momento de sua criação, já se contavam com mais de 150
autarquias e fundações públicas federais, o que impedia tal efetividade. Para
tanto, foi editada a Medida Provisória nº 2.048-26, de 19 de junho de 2001
que culminou na criação de uma carreira única, a do Procurador Federal,
para atuar junto aos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas fe-
derais, com exceção do Banco Central do Brasil (AGU, 2013).

Posterior a criação da Medida Provisória mencionada, editou-se a Me-
dida Provisória 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, que ao alterar a Lei
9.028, de 12 de abril de 1995, criou a Coordenadoria dos Órgãos Vinculados
(COV) na AGU.

O § 1º do artigo 11-B da Lei 9.028/95, com redação alterada pela Medida
Provisória supra citada, previa em sua redação a edição de uma nova lei que de-
finiria a representação judicial, a prestação de consultoria e assessoramento ju-
rídico da União, consideradas as autarquias e fundações públicas, sendo tal lei,
a Lei 10.480/2002, que como já dito, deu origem a Procuradoria-Geral Federal.
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A Procuradoria Federal é composta por Procuradores Federais, e diri-
gida pelo Procurador Geral Federal, nomeado pelo Presidente da República
por indicação do Advogado Geral da União, entre bacharéis em direito de
elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade, não sendo necessário o in-
dicado integrar os quadros da AGU, por ser este cargo de livre nomeação. 

Compete aos Procuradores Federais, a representação judicial e extra-
judicial da União, quanto às suas atividades descentralizadas a cargo de au-
tarquias e fundações públicas, bem como a representação judicial e extra-
judicial dessas entidades; as atividades de consultoria e assessoramento
jurídicos à União, em suas referidas atividades descentralizadas, assim como
às autarquias e às fundações federais; a apuração da liquidez e certeza dos
créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os
em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial; e a atividade de
assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade dos atos
a serem por ela praticados ou já efetivados (Art. 37 da Medida Provisória nº
2229-43).

Para se tornar um Procurador Federal é preciso ter cursado a faculdade
de direito, possuindo título de bacharel em direito e ser aprovado no exame
da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), ou seja, ser advogado. O acesso
se dá por meio de concurso público de prova de conhecimento e títulos, di-
vidida em três fases: escrita (objetiva e discursiva), oral e avaliação de títu-
los. Cabe ressaltar, que não há exigência de mínimo de atividade privativa
de bacharel em direito para concorrer ao cargo.

É possível dividir a vida ativa do servidor público em quatro momen-
tos: preparação ao certame, o concurso, o estágio probatório e a requalifi-
cação. De forma intuitiva, as pessoas com experiência na administração pú-
blica relatam que existe alguma relação entre formação no ingresso e o
certame. Esta necessidade de adaptação ao serviço público pode ocorrer por
meio de um curso como parte do certame ou como um curso de adaptação e
palestras. Mas não existe um modelo definido de qual seria a melhor opção
(FONTAINHA, et al., 2014, p. 110/111).

Bem se visualiza que existem dois modelos: curso como parte (etapa)
do certame ou curso como adaptação, em termos de formação:

Além de ser uma tradição de determinadas carreiras, um curso de formação
é uma segunda etapa em concursos para preparar servidores para atividades
que não correspondem a uma atividade profissional em sentido estrito. Se
você seleciona um médico, é pressuposto que ele já conheça as técnicas que
vão ser aplicadas na medicina. A única diferença seriam as normas internas
do hospital no qual ele vai trabalhar. Agora, se você contrata um gestor ou
um advogado para trabalhar na administração pública, há outro contexto do
que efetivamente ele vai fazer; não tem uma formação profissional que o
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prepare diretamente para essa atuação. Então, por isso o sentido do curso de
formação previamente ao ingresso. (...) Hoje, os cursos de formação estão
previstos nas legislações específicas das carreiras, que definem o ingresso
por meio de um concurso com duas etapas. A segunda é o curso de formação
(...). No momento, a gente não está prevendo mexer em lei para tratar dessa
questão. Uma das propostas do GT é a de que se desenvolva um estudo fu-
turo porque tem que ser feita uma discussão junto aos órgãos que hoje têm
esses cursos de formação para a sua adequação. A proposta também não é
acabar com o curso de formação, mas instituí-lo após o ingresso se você en-
tende que ele é necessário. (...). Hoje, talvez, eu diria assim que fosse mais
fácil fazer enquanto eles são candidatos do que depois deles serem servido-
res. (MP citado por FONTAINHA, et al., 2014, p. 111).

Como pode ser visto na figura inicial, o curso de formação está situado
em um espaço ambíguo, que varia de carreira para carreira. Em algumas,
ele pode ser um conjunto de palestras para boas-vindas, sem avaliação. Em
outras, pode ser parte do certame e finda seus efeitos com o término do pro-
cesso de recrutamento (FONTAINHA, et al., 2014, p. 112).

Analisando esta realidade e aplicando os ensinamentos de Bourdieu, é
possível visualizar que o indivíduo que escolhe seguir a carreira de Procu-
rador Federal deve trazer consigo capitais simbólicos essenciais a garantir
sua submissão à “violência simbólica”, materializada através do concurso
público de provas e títulos, que é o requisito principal para o ingresso nesta
profissão jurídica. Constitui o capital simbólico aqui evidenciado, a aquisi-
ção do título em bacharel de direito e posterior  aprovação no exame da
OAB, recebendo o agente, o título de advogado (capitais simbólicos), con-
dição essencial para que ele consiga se submeter ao concurso (violência sim-
bólica), sendo tal tratamento mais rigoroso que o rito de entrada na advoca-
cia privada.

A advocacia constitui uma profissão essencialmente ligada à vida e a
dignidade da pessoa humana, não sendo, portanto, uma mera atividade pro-
fissional. Conceituar advocacia não é uma tarefa fácil, face às inúmeras in-
fluências humanísticas e políticas que sofre o conceituador, que acaba por
ser influenciado a ver a advocacia sobre a ótica das leis que regem seu país
(ARAÚJO, 2006, p. 1).

Assim sendo buscamos o conceito de advocacia sob a ótica de Thiago
Cássio D’Ávila Araújo in verbis: 

[...] função essencial à justiça, que visa à garantia das liberdades humanitárias,
políticas e filosóficas, e ao cumprimento da ordem jurídica vigente, solucio-
nando conflitos com base em normas e princípios jurídicos pré-estabelecidos,
através da mediação, ou por postulação perante os órgãos administrativos ou
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jurisdicionais, ou evitando-os, pela assessoria e consultoria jurídicas, seja na
seara pública ou privada, sendo privativa de bacharel em ciências jurídicas,
atendidas as demais qualificações exigidas em lei, que a desempenha com
múnus público em atendimento a ministério conferido pela Constituição
Federal.

A advocacia no Brasil surgiu com a necessidade de se interpretar e exe-
cutar as normas jurídicas advindas da criação da primeira Constituição Fe-
deral (1824), oriunda da Assembléia Constituinte de 1823, instalada por
Dom Pedro I com a justificativa de que um país livre (Independência do Bra-
sil) deveria ser regido por leis próprias. Como medida inicial para suprir tal
necessidade, em 11 de agosto de 1827, os dois primeiros cursos de Direito
no país (um em Olinda, no Mosteiro de São Bento, e outro em São Paulo)
foram criados. Desta forma surgiu, no Brasil, a profissão jurídica que hoje
conhecemos como advocacia.

No ano de 1930, era criada a Ordem dos Advogados do Brasil, próxima
dos moldes atuais, através do Decreto nº 19.408 que assim dispunha em seu
artigo 17: Fica criada a Ordem dos Advogados Brasileiros, órgão de disci-
plina a seleção da classe dos advogados, que se regerá pelos estatutos que
forem votados pelo Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, com a
colaboração dos Institutos dos Estados, aprovados pelo Governo (PORTO,
2008, p. 04).

Para exercer a profissão jurídica de advocacia privada são necessários
dois requisitos: ingressar a uma faculdade de ciências jurídicas, e ao concluir
o curso (receber o título de bacharel em direito), submeter-se ao exame da
Ordem dos Advogados do Brasil. 

É a Lei 8.906/94 que regulamenta a profissão de advogado, o Provi-
mento 51/96 do Conselho Federal da OAB criou Exame de Ordem e o Pro-
vimento 144/11 lhe deu a forma que ele possui hoje. Ele ocorre três vezes
ao ano e é a OAB que recebe individualmente as inscrições, compõe a banca
examinadora e divulga os resultados (FONTAINHA, 2014, p. 20).

O Exame de Ordem é composto por duas provas. A primeira prova é
composta de até oitenta questões de múltipla escolha, sendo habilitado para
a segunda prova o candidato que acertar ao menos metade delas, que versa-
rão sobre as seguintes disciplinas: Processo Civil, Processo Penal, Direito
Civil, Direito Penal, Direito Comercial, Direito e Processo do Trabalho, Di-
reito Tributário, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direitos
Humanos e Deontologia. A segunda prova é discursiva e dividida entre a
“redação de uma peça profissional” – comumente uma petição ou um pare-
cer – e a resposta a “questões práticas, sob a forma de situações-problema”,
ambas sobre uma das matérias à escolha dos candidatos: Direito Adminis-
trativo, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Empresarial, Direito
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do Trabalho, Direito Penal e Direito Tributário. Está definitivamente apro-
vado no Exame o candidato que obtiver ao menos a nota seis na segunda
prova (FONTAINHA, 2014, p. 20).

O advogado no Brasil, ao se formar, passa a fazer parte de uma classe
reunida na ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A OAB é um serviço pú-
blico, sendo dotada de personalidade jurídica e forma federativa. É compos-
ta pelos seguintes órgãos: Conselho Federal; Conselho Seccionai, Subseções
e as Caixas de Assistência dos Advogados (DIAS, 2012, p. 03).

Para Bourdieu o agente que almeja ingressar em um campo deve ad-
quirir capitais simbólicos específicos, pré-ordenados pelos dominantes da-
quele campo. Desta forma é possível verificar que para compor o campo da
advocacia o agente deve adquirir o diploma de bacharel em direito (capital
simbólico) constituindo este requisito, capital essencial para que o agente
possa se submeter ao exame da OAB (violência simbólica).

3.  A DISCUSSÃO DOS CApITAIS E LUTAS ENTRE
pROFISSõES
Ao realizar uma análise sobre a advocacia pública e a advocacia privada,
objetiva-se identificar os conflitos existentes entre essas profissões jurídi-
cas, utilizando com foco principal, a inexigibilidade de licitação para con-
tratação de serviços técnicos especializados advocatícios.

Sucintamente, Hely Lopes Meirelles (2016, p. 309) definiu que: Lici-
tação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração se-
leciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse.

Nas palavras de Celso Antonio Bandeira de Mello (2013, p. 532) temos
que: Licitação é um certame que as entidades governamentais devem pro-
mover e no qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar de-
terminadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais
vantajosa às conveniências públicas. Estriba-se na ideia de competição, a
ser travada isonomicamente entre os que preencham os atributos e aptidões
necessários ao bom cumprimento das obrigações que propõe assumir.

O mestre Carvalho Filho (2015 p.240) define licitação como: procedi-
mento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração
Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as
oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos – a celebração de
contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou cientifico.

Para Alexandrino e Paulo Vicente (2017, p. 689), a licitação traz a ideia
de disputa isonômica ao fim da qual será selecionada a proposta mais vantajosa
aos interesses da administração com vistas à celebração de um contrato admi-
nistrativo, entre ela e o particular vencedor do certame, para a realização de
obras, serviços, concessões, permissões, compras, alienações ou locações.
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Através dos conceitos abordados, iniciaremos o estudo do conflito mais
recente entre a advocacia pública e a privada, acerca da inexigibilidade de
licitação para a contratação de serviços técnicos especializados jurídicos.
Entretanto, para entendermos este conflito, é necessário que se entenda pri-
meiro o conceito de inexigibilidade de licitação e como esta se opera.

Temos que será inexigível a licitação quando, esta for juridicamente
impossível, ou seja, quando houver impossibilidade de competição median-
te a inexistência de pluralidade de propostas. Para afirmar esse posiciona-
mento, vejamos o art. 25 da Lei 8.666/93 in verbis: 

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em es-
pecial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, ve-
dada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser
feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do
local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato,
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalen-
tes;
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei,
de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especializa-
ção, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente
ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica espe-
cializada ou pela opinião pública.

Em todos esses casos a licitação é inexigível em razão da impossibili-
dade jurídica de se instaurar competição entre eventuais interessados, pois
não se pode pretender melhor proposta quando apenas um é proprietário do
bem desejado pelo poder público ou reconhecidamente capaz de atender às
exigências da Administração no que concerne a realização do objeto do con-
trato. Falta o pressuposto da licitação, que é a competição (MEIRELLES,
2016, p. 334).

Sendo assim para Hely Lopes Meirelles (2016, p. 333/334), ocorre ine-
xigibilidade de licitação quando há impossibilidade jurídica de competição
entre contratantes, quer pela natureza específica do negócio, quer pelos ob-
jetivos sociais visados pela Administração.

A regra geral é que a contratação de serviços técnicos profissionais es-
pecializados seja precedida de licitação na modalidade concurso (art. 13, §
1º). Só quando for um serviço singular, prestado por profissional ou empresa
de notória especialização, é que a licitação será inexigível (ALEXANDRI-
NO E PAULO, 2017, p. 755).
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No mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles (2016, p. 336) ressalta que:
Quando houver possibilidade de competição, os serviços técnicos profis-
sionais especializados deveram ser contratados mediante a realização de
concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração (art. 13, § 1º).
Inexigível é a licitação somente para a contratação de serviços técnicos pro-
fissionais especializados de natureza singular, prestados por empresas ou
profissionais de notória especialização.

O § 1º do art. 25 apresenta um conceito de notória especialização. Diz ele:

Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo con-
ceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, es-
tudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe téc-
nica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita
inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à
plena satisfação do objeto do contrato.

Nesse sentido o art. 13 do mesmo diploma legal trás um rol taxativo de
serviços técnicos profissionais especializados, utilizados como parâmetro
para os fins da aplicação do instituto previsto no art. 25. Vejamos:

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissio-
nais especializados os trabalhos relativos a:
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributá-
rias;  
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

Feita a explanação destes conceitos, podemos explanar sobre o conflito
entre essas profissões que integram subcampos do campo das profissões ju-
rídicas, que teve inicio no dia 10/08/2016 ao ser protocolada a ADC nº
45/DF (Ação Declaratória de Constitucionalidade/ Distrito Federal).

Proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a
ADC nº 45 tem por intuito declarar a constitucionalidade do art. 13, inciso
V e art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93, no sentido de que se torne regra à con-
tratação de serviço técnico especializado advocatício por inexigibilidade de
licitação. A premissa para se propor a referida ADC foi de que “inexiste uni-
formidade na jurisprudência dos tribunais acerca da inexigibilidade para
contratação de serviços advocatícios”.  Ressalva-se ainda que:
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Serviços advocatícios são técnico-especializados, cuja singularidade, tec-
nicidade e capacidade profissional tornam inviáveis realizar licitação.
Ressalta que a singularidade está atrelada à confiabilidade depositada em
determinado profissional ou empresa. Aduz que em razão da confiança in-
trínseca à relação advogado e cliente, a inexigibilidade de licitação é o
único meio para contratação de serviço advocatício pela administração pú-
blica. Observa que a inexigibilidade de licitação pode se manifestar ainda
quando existam vários especialistas aptos a prestar o serviço pretendido
pela administração. Por isso, esta, utilizando discricionariedade, avaliando
conceitos de valor variáveis em maior ou menor grau, escolhe um dos es-
pecialistas em detrimento dos demais. Acresce que a subjetividade intrín-
seca aos critérios de notória especialização e singularidade impede sua de-
terminação nos casos de competição entre advogados, o que impossibilita
instaurar procedimento licitatório.

Por sua vez a PGR (Procuradoria Geral da República) posicionou-se
em sentido contrário, ao ter como conclusão de sua manifestação o seguinte
parecer: “Ante o exposto, opina o Procurador-Geral da República por não
conhecimento da ação declaratória e, no mérito, por constitucionalidade dos
dispositivos questionados, sem lhes atribuir à interpretação pretendida pelo
requerente” (Manifestação da PGR em 29/06/2017). 

O posicionamento em contrário da PGR se deu mediante a argumenta-
ção de que a declaração de constitucionalidade “não está na divergência
entre os tribunais, mas na divergência entre o Judiciário e o Legislativo”
(Manifestação da PGR em 29/06/2017).

Outro fundamento utilizado é que a natureza singular não é do serviço
advocatício, mas sim do interesse público que, por ser tão peculiar, não possa
ser plenamente atendido pelos recursos e pessoal de que disponha a adminis-
tração, pois se a administração pública possuir procuradores e a demanda for
de caráter ordinário, não há que se falar em inexigibilidade, devendo o admi-
nistrador recorrer ao seu quadro de advogados públicos. Sendo assim, a regra
será a prestação de atividade jurídica por advogados públicos e somente no
caso de o interesse público ser tão peculiar e específico é que se autorizará,
excepcionalmente, a contratação direta de escritório ou de profissional da ad-
vocacia privada para que possa, em virtude de notória especialização, atender
às singularidades do objeto da demanda.

Essa avaliação, portanto, pauta-se em critérios objetivos. Não são a pretexto
de confiança, de livre escolha do administrador. Não poderia a lei geral de li-
citações delegar, em sua totalidade, à autoridade administrativa a escolha de
escritório ou profissional da advocacia que, segundo seu talante, melhor
atendesse ao interesse público. Isso equivaleria a insuportável deterioração
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da normatividade legal, pautada, sobretudo, na isonomia e na imparciali-
dade (Manifestação da PGR em 29/06/2017).

Perante o exemplo dado acima, é possível ver claramente a luta entre
profissões e a busca por capital jurídico (simbólico) para adquirir poder.
Embora pertencentes ao mesmo campo (profissões jurídicas), resta eviden-
ciado o conflito entre a advocacia pública (procuradores) e a advocacia pri-
vada acerca de quem deve possuir a legitimidade para dizer o direito e até
quais esferas essa legitimidade deve abranger.

Dizer inexigibilidade para todas as contratações advocatícias realizadas
pela administração pública em casos de serviços técnicos especializados, é
abrir um leque para que os demais campos das profissões (engenharia, medi-
cina, contabilidade) busquem requerer o mesmo “direito”,  com o pretexto de
também prestarem serviços técnicos especializados, vez que se não é exigível
para uma categoria profissional, também não deve ser exigível para outra.

Nota-se então, que reconhecido o “direito” em discussão, surgem novos
conflitos sobre esse mesmo “direito”, buscando todos os campos, maior poder
uns sobre os outros.

Admitir a inexigibilidade de licitação em todos os casos de contração de
serviços técnicos especializados advocatícios é desconsiderar o rito pelo qual
o procurador (municipal, estadual, federal) se submete para pertencer aquele
campo, dando ao advogado, a capacidade de postular em nome do Estado,
passando por um procedimento menos rigoroso e adquirindo o mesmo capital
simbólico que o procurador. 

CONCLUSÃO
O estudo possibilitou, a partir da sociologia de Bourdieu, uma análise

mais crítica dos conflitos emergentes no campo das profissões jurídicas,
onde cada subcampo luta para adquirir capitais essenciais e obter maior
poder sobre os demais campos.

Assim, quando se diz inexigibilidade de licitação, não podemos nos pau-
tar em critérios subjetivos e discricionários onde todos seriam por igual com-
petentes e que a escolha do profissional caberia a Administração, mas sim em
critérios objetivos, sob o qual deve se respeitar o princípio da isonomia, e ape-
nas nos casos em que a especialização profissional  trate de natureza singular,
a inexigibilidade deve ser aplicada, cabendo à Administração Pública, antes
de identificar se o candidato preenche esses pressupostos, verificar seu quadro
de servidores (procuradores) e apenas no caso em que estes não sejam aptos
a desenvolverem as atividade, dar a possibilidade a outros.

Como vimos no conflito citado (ADC nº 45), a intenção de adquirir capital
jurídico, de um subcampo, fez com que todo o campo das profissões jurídicas
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fosse movimentado, uma vez que a solução do conflito, poderia influenciar
nos demais campos, que passariam a integrar também este conflito.

Embora ocorram conflitos internos no campo, esses conflitos não são
capazes de enfraquecê-lo ou destruí-lo, pelo contrário, são os conflitos que
acabam por fortalecer aquele campo.
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NOTAS

1 Graduanda em Direito pela Faculdade Pio XII, Espiríto Santo/ES, Membro
do Grupo de Estudo Coalizões e Panelinhas no direito.

2 Graduando em Direito pela Faculdade Pio XII, Espiríto Santo/ES, Membro
do Grupo de Estudo Coalizões e Panelinhas no direito.
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DIRETRIZES CURRICULARES DOS CURSOS DE
DIREITO: A RESOLUÇÃO N.º 3/2017 E SUAS
REVERBERAÇÕES PARA A PRÁTICA JURÍDICA
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Resumo: Neste estudo, a atenção é voltada para as Diretrizes Curricula-
res Nacionais dos Cursos de Graduação em Direito, mais especificamen-
te, para um dos eixos de formação profissional: a prática jurídica. Após
quatro anos de disputas entre as competências, de um lado, do Conselho
Nacional de Educação e dos órgãos normativos dos sistemas de ensino
e, de outro, das atribuições dos órgãos fiscalizadores do exercício pro-
fissional, nomeadamente, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), é
publicada a Resolução CNE/CES n.º 3/2017, que altera o Art. 7º da
Resolução CNE/CES nº 9/2004. Com essa promulgação, a disposição
sobre o estágio supervisionado, enquanto item curricular obrigatório,
compete a cada instituição de ensino superior por meio de seus órgãos
colegiados. Em outras palavras, cabe à instituição de ensino regulamen-
tar os seus Núcleos de Prática Jurídica. A partir disso, tem-se como pro-
pósito, em um contexto mais amplo, analisar algumas condições que en-
gendraram a emergência desse eixo temático na pauta jurídica e, em um
contexto mais específico, analisar as reverberações desse instrumento nor-
mativo na prática jurídica. 

Palavras-chave: Diretrizes Nacionais Curriculares; Cursos de Graduação
em Direito; Resolução CNE/CES 3/2017; Prática Jurídica. 

Abstract: In this study, attention is focused on the National Curricular Guide-
lines of the Graduation Law Courses, more specifically, for one of the axes
of professional training: legal practice. After four years of disputes between
the competences, on the one hand, of the National Council of Education
and the regulatory bodies of educational systems and, on the other hand,
the attributions of the supervisory bodies of the professional practice, namely,
the Brazilian Bar Association, Resolution CNE/CES nº. 3/2017, which
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amends Art. 7 of Resolution CNE/CES nº. 9/2004, is published. With this
promulgation, the provision on the supervised internship, as a compulsory
curricular item, is the responsibility of each higher education institution through
its collegiate bodies. In other words, it is up to the educational institution to
regulate its Nuclei of Legal Practice. From this, it is proposed, in a broader
context, to analyze some conditions that have generated the emergence of
this thematic axis in the legal agenda and, in a more specific context, to an-
alyze the reverberations of this normative instrument in legal practice.

Keywords: National Curricular Guidelines; Graduation Law Courses; Re-
solution CNE/CES  n.º 3/2017; Legal Practice.

INTRODUÇÃO
Instituições, manifestações e movimentos sociais; disputas, interesses e jogos
de poder; relações com o Estado, tomadas de posição e formações discursivas,
são algumas nuances que atravessam o campo jurídico. A partir dos delinea-
mentos traçados por Pierre Bourdieu (1996; 1998), o campo aqui é entendido
como um espaço atravessado por forças, ao cingir os indivíduos nele inseridos,
e um espaço de lutas, no qual os indivíduos atuam consoante as suas posições,
mantendo ou modificando sua estrutura. Como corolário de tal entendimento,
práticas e discursos jurídicos podem ser tomados como produtos desse campo,
perpassado por relações de forças que o estruturam e por uma lógica que de-
marca os espaços possíveis do Direito (BOURDIEU, 1989). 

Nessa direção, as diretrizes curriculares ocupam uma posição estraté-
gica nas reestruturações e reformas educacionais. Isso porque nelas se con-
centram e se desdobram as lutas em torno dos nexos entre “saber, poder e
identidade” (SILVA, 2010a; 2010b, p. 10). O currículo autoriza certos gru-
pos de especialistas e desautoriza outros; inclui certos saberes e exclui ou-
tros; fabrica os objetos epistemológicos de que fala, e produz os sujeitos aos
quais fala (LATOUR, 2001). Em resposta às demandas contemporâneas,
novas diretrizes curriculares dos Cursos de Graduação em Direito são ins-
tituídas para a prática jurídica mediante a publicação da Resolução
CNE/CES n.º 3/2017, que altera o Art. 7º da Resolução CNE/CES nº 9/2004.

Após quatro anos de disputas entre as competências, de um lado, do
Conselho Nacional de Educação e dos órgãos normativos dos sistemas de
ensino e, de outro, das atribuições dos órgãos fiscalizadores do exercício
profissional, nomeadamente, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), é
promulgada a resolução em comento. Com essa promulgação, a disposição
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sobre o estágio supervisionado, enquanto item curricular obrigatório, fica
aos auspícios de cada Universidade e Instituição de Ensino Superior (IES)
por meio de seus órgãos colegiados. Em outras palavras, cabe à instituição
acadêmica regulamentar os seus Núcleos de Prática Jurídica (NPJs). A partir
disso, tem-se como propósito, em um contexto mais amplo, analisar algumas
condições que engendraram a emergência desse eixo temático na pauta ju-
rídica e, em um contexto mais específico, analisar as reverberações desse
instrumento normativo na prática jurídica. Para isso, o presente estudo está
estruturado consoante os marcos teórico-conceituais ora apresentados,
assim como está ancorado em documentos e textos pertinentes ao assunto. 

pRáTICA JURÍDICA EM pAUTA
Considerando que transformações sociais, econômicas, políticas e culturais
ensejam redefinições de contextos e conceitos, para acompanhar os novos
cenários, novos delineamentos foram traçados na cultura jurídica. Nesse
sentido, de acordo com Inês Pôrto (2000), a gênese da grande reforma do
ensino jurídico no contexto brasileiro remonta à cartografia produzida pela
Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil (CEJ/OAB),1 consubstanciada na obra Ensino Jurídico: diagnós-
tico, perspectivas e propostas, publicada em 1992. Currículo composto em
grande parte por matérias dogmáticas; ensino conservador e tradicional fun-
dado no estudo de manuais e em aulas-conferência, entre outros problemas,
demarcavam a crise do ensino jurídico no país (RODRIGUES, 1993). 

Com efeito, essas questões curriculares e didático-pedagógicas reve-
lavam uma “transmissão arcaica do saber jurídico” (WARAT; CUNHA,
1977), e um descompasso entre o ensino jurídico e a realidade do país. Para
aproximar o Direito do cenário histórico-social em que estava inserido, um
novo olhar foi conferido para os contornos dos Cursos de Direito. Depreen-
de-se que do processo de avaliação dos cursos, aliado à realização de semi-
nários com a comunidade acadêmico-profissional, adveio não somente nova
publicação da CEJ/OAB em 1993, a saber, Ensino Jurídico: parâmetros
para a elevação de qualidade e avaliação, mas também a edição da Portaria
MEC nº 1.886/94, com a fixação de novas diretrizes curriculares e conteúdo
mínimo para os cursos jurídicos no Brasil.

A adoção desse ato normativo, enquanto resultado dos empreendimen-
tos da CEJ/OAB e da Comissão de Especialistas de Ensino de Direito da Se-
cretaria de Educação Superior, do Ministério da Educação (SESu/MEC),
consolidou as recomendações dos Seminários Regionais e Nacional de Cur-
sos Jurídicos e, por sua vez, engendrou algumas mudanças. Duração mínima
de 5 (cinco) anos para os cursos jurídicos; desenvolvimento de atividades
de ensino, pesquisa e extensão interligadas; atividades complementares no
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percentual de 5 (cinco) a 10% (dez por cento) da carga horária da grade cur-
ricular; acervo bibliográfico atualizado, com no mínimo 10.000 (dez mil)
volumes de obras jurídicas, além de periódicos de jurisprudência, doutrina
e legislação; conteúdo mínimo  constituído por disciplinas obrigatórias, dis-
tribuídas entre fundamentais e profissionalizantes, além de disciplinas com-
plementares, oferecidas à escolha dos cursos e em consonância com as es-
pecificidades regionais; defesa de monografia de final de curso perante
banca examinadora, com tema e orientador escolhidos pelo discente; foram
algumas das orientações trazidas por essa Portaria.

É de destacar-se que à prática jurídica foi conferida atenção especial
nas diretrizes em apreço. O estágio, supervisionado pela Instituição de En-
sino Superior (IES), tornou-se obrigatório e integrante do currículo, perfa-
zendo o total de 300 (trezentas) horas de atividades práticas simuladas e
reais, desenvolvidas sob gerência e orientação de um Núcleo de Prática Ju-
rídica (NPJ). Para cumprir esse requisito, caberia aos Cursos de Direito a
criação de um NPJ, coordenado pelo corpo docente correspondente, e com
instalações adequadas para fins de prática de atividades jurídicas de Advo-
cacia, Magistratura, entre outras profissões jurídicas, mediante atendimento
ao público, prestação de serviços jurídicos, realização de negociações co-
letivas, arbitragens e conciliação, redação de peças processuais, assistência
e atuação em audiências, e demais atividades atinentes ao estágio. 

De acordo com Horácio Rodrigues & Eliane Junqueira (2002), essas
inovações trazidas pelo texto da Portaria Ministerial forjaram uma série de
avanços para a prática jurídica. A exemplo disso, ao estágio foi atribuída
outra denominação, de prática forense passou-se à intitulação de prática ju-
rídica; em relação à formação prática, houve um alargamento do escopo de
atuação, para além das atividades adstritas ao foro, foram incluídas asses-
sorias e consultorias, institutos paraprocessuais, entre outras realidades ju-
rídicas; no tocante à qualificação das atividades que conformavam o estágio,
foram definidas atividades não apenas simuladas, mas também reais, com a
vinculação a situações reais da vida profissional, por meio da prestação de
serviços de assistência jurídica e de outras ordens; e, ainda, os autores fazem
à referência a própria criação de NPJ’s como órgãos encarregados da imple-
mentação e orientação da prática jurídica, com estrutura acadêmica própria.

É de registrar-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), mais especificamente, Lei nº. 9.394/1996, incumbiu os Cursos de
Graduação da elaboração de suas diretrizes curriculares. Para tanto, foi or-
ganizada nova comissão2 para seguir essa orientação no âmbito jurídico. A
partir do entendimento de seus membros de que as diretrizes curriculares
constantes na Portaria Ministerial nº 1.886/94 estavam alinhadas às neces-
sidades dos cursos jurídicos, as suas disposições foram recepcionadas, em
grande parte, pela Resolução CES/MEC n.º 09/2004. Restava ratificada,
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portanto, a importância da prática jurídica no Projeto Pedagógico jurídico.
Isso porque a sua organização curricular compreendeu os eixos de Formação
Fundamental, de Formação Profissional, e de Formação Prática. 

Outrossim, houve um refinamento dos escopos desse último eixo para
fins de integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos
demais eixos, notadamente no tocante às atividades relacionadas ao Estágio
Curricular Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades Complementares.
Conforme José Geraldo de Sousa Júnior (2006, p. 129), a Resolução CES/MEC
n.º 09/2004 “para além de inserir a prática, desenvolvida em núcleo próprio,
como atividade que adestra para os chamados imperativos de habilidade, pre-
servou a sua dimensão epistemológica que a conforma como um modo próprio
de conhecer”. Acompanhando os ensinamentos do autor, a intersecção entre
prática jurídica, interdisciplinaridade e humanização passou a ser o fio condu-
tor das atividades relacionadas ao estágio curricular obrigatório.

RESOLUÇÃO CNE/CES N.º 3/2017 E SUAS
REVERBERAÇõES
A publicação da Resolução CNE/CES n.º 3/2017, que alterou o Art. 7º da
Resolução CNE/CES n.º 9/2004, remete ao conflito entre as competências,
de um lado, dos órgãos normativos e executivos do sistema de ensino supe-
rior e, de outro, do poder fiscalizatório da OAB. Tal conflito ensejou o pe-
dido de revisão do Art. 7º, e foi pleiteado tanto pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais (MP-MG), quanto pela Secretaria da Reforma do
Judiciário do Ministério da Justiça. No primeiro caso, o pedido se deu atra-
vés do Processo n.º 23001.000011/2011-46. Em conformidade com o MP-
MG, havia incompreensão por parte da OAB sobre a necessidade ou não de
credenciamento dos NPJs perante o órgão. Ainda, os Núcleos eram pressio-
nados para a realização de intervenções específicas, o que demonstrava uma
preocupação da OAB com a reserva de mercado, e não com a formação aca-
dêmico-profissional. 

Em parecer, a CES/CNE reafirmou a autonomia das Universidades e
das IES para a aprovação e regulamentação de seus NPJs, autonomia essa
assegurada pelas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Di-
reito. Em outras ocasiões, o CES já havia se manifestado em desfavor da in-
terferência dos órgãos de classe na esfera acadêmica, a exemplo do Parecer
CNE/CES n.º 45/2006. Sendo assim, na consulta feita pelo MP-MG, restou
entendido que não era cabível qualquer ingerência de conselhos profissio-
nais nas atividades acadêmicas, e restou recomendada a análise da proposta
de alteração da redação do Art. 7º, da Resolução CNE/CES n.º 9/2004.

Ainda sobre o MP-MG, igualmente digno de relevo é o Processo n.º
0033478-80.2014.4.01.3803, que tramitou perante a 3ª Vara Federal, do
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Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Subseção Judiciária de Uberlândia-
MG. Tratava-se de Ação Civil Pública promovida pelo MPE-MG, para fins de
assegurar a abstenção da exigência tecida pelo Conselho da OAB - Seção de
Minas Gerais de credenciamento dos NPJs e dos Escritórios Modelos das Uni-
versidades e das IES do estado de Minas Gerais perante a entidade, assim como
a necessidade de inscrição no quadro da OAB de seus coordenadores. 

De um lado, argumentos fundados no fato de que tal exigência ultra-
passava a função de fiscalização da autarquia profissional, que detinha, pois,
como prerrogativa a regulação do exercício privativo da advocacia e a fis-
calização do desempenho laboral de seus filiados. De outro, argumentos
fundados no fato de que credenciamentos e taxas correspondentes estavam
diretamente relacionados ao exercício do poder de polícia da entidade e, por
isso, não apresentava quaisquer vícios de ilegalidade ou de inconstitucio-
nalidade já que a arrecadação era voltada para a própria manutenção dos
serviços prestados, sobretudo de fiscalização dos espaços de prática jurídica. 

No segundo caso, o pedido se deu através de proposta de alteração da
Resolução em destaque, encaminhada ao CNE em novembro de 2012 sob o
Processo n.º 23001.000024/2013-87. Com fulcro na garantia de maior se-
gurança aos NPJs, o pedido da Secretaria de Reforma do Judiciário estava
relacionado à possibilidade de celebração de parcerias com Defensorias Pú-
blicas para a prestação de serviços de assistência jurídica, de natureza su-
plementar, àquelas pessoas desprovidas de recursos para arcar com os custos
do processo e da contratação de advogado. Apesar de não mencionar expres-
samente a concorrência entre o CNE e a OAB para organização e funciona-
mento dos Núcleos, a proposta de alteração da Secretaria aludia à consulta
direcionada ao CNE pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-
SP), com referências expressas às exigências de credenciamento dos NPJs
junto à OAB, bem como da definição das atividades que poderiam ser pra-
ticadas pelos Núcleos. 

Em resposta à alteração requerida pelo Ministério da Justiça, a CES re-
forçou a posição anteriormente assumida para a promoção das modificações
na Resolução CNE/CES n.º 9/2004. Para dirimir essas e outras controvérsias
sobre a legitimidade ou não das exigências feitas pela OAB, a CES/CNE
propôs a alteração do texto referente às diretrizes curriculares, com o con-
seqüente reconhecimento da autonomia das Universidades e IES. Com a Re-
solução CNE/CES n.º 3/2017, o Art. 7º restou assim definido:
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Do cotejo entre as redações do Art. 7º, trazidas pelas Resoluções acima,
merece realce a reestruturação do conteúdo do § 1º, da Resolução n.º 3/2017.
De acordo com o texto, a aprovação da regulamentação dos NPJs não é mais
da competência dos “conselhos competentes”, mas sim dos “órgãos cole-
giados competentes”, ou seja, do conselho da própria Universidade ou IES.
SUMÁRIO

 Resolução n.º 3/2017  

Art. 7º 
O Estágio Supervisionado é componente 
curricular obrigatório, indispensável à 
consolidação dos desempenhos 
profissionais desejados, inerentes ao perfil 
do formando, devendo cada instituição, por 
seus colegiados próprios, aprovar o 
correspondente regulamento, com suas 
diferentes modalidades de 
operacionalização.

§ 1º  
O Estágio de que trata este artigo será 
realizado na própria instituição, através do 
Núcleo de Prática Jurídica, que deverá 
estar estruturado e operacionalizado de 
acordo com regulamentação própria, 
aprovada pelo conselho competente, 
podendo, em parte, contemplar convênios 
com outras entidades ou instituições e 
escritórios de advocacia; em serviços de 
assistência judiciária implantados na 
instituição, nos órgãos do Poder Judiciário, 
do Ministério Público e da Defensoria 
Pública ou ainda em departamentos 
jurídicos oficiais, importando, em qualquer 
caso, na supervisão das atividades e na 
elaboração de relatórios que deverão ser 
encaminhados à Coordenação de Estágio 
das IES , para a avaliação pertinente.

§ 2º  
As atividades de Estágio poderão ser 
reprogramadas e reorientadas de acordo 
com os resultados teórico-práticos 
gradualmente revelados pelo aluno, na 
forma definida na regulamentação do 
Núcleo de Prática Jurídica, até que se 
possa considerá-lo concluído, 
resguardando, como padrão de qualidade, 
os domínios indispensáveis ao exercício 
das diversas carreiras contempladas pela 
formação jurídica.

(Grifos da autora)

Art. 7º 
O Estágio Supervisionado é componente 
curricular obrigatório, indispensável à 
consolidação dos desempenhos 
profissionais desejados, inerentes ao perfil 
do formando, devendo cada instituição, por 
seus colegiados próprios, aprovar o 
correspondente regulamento, com suas 
diferentes modalidades de 
operacionalização.

§ 1º  
O estágio de que trata esse artigo poderá 
ser realizado: I - Na própria Instituição de 
Educação Superior, por meio do seu Núcleo 
de Prática Jurídica, que deverá estar 
estruturado e operacionalizado de acordo 
com regulamentação própria, aprovada pelo 
seu rg o colegiado competente, podendo 
ser celebrado convênio com a Defensoria 
Pública para prestação de assistência 
jurídica suplementar; II - Em serviços de 
assistência jurídica de responsabilidade da 
Instituição de Educação Superior por ela 
organizados, desenvolvidos e implantados;
III - nos órgãos do Poder Judiciário, do 
Ministério Público, da Defensoria Pública e 
das Procuradorias e demais Departamentos 
Jurídicos Oficiais; IV - Em escritórios e 
serviços de advocacia e consultorias 
jurídicas.

§ 2º  
As atividades de Estágio Supervisionado 
poderão ser reprogramadas e reorientadas 
em função do aprendizado teórico-prático 
gradualmente demonstrado pelo aluno, na 
forma definida na regulamentação do 
Núcleo de Prática Jurídica, até que se 
possa considerá-lo concluído, 
resguardando, como padrão de qualidade, 
os domínios indispensáveis ao exercício 
das diversas carreiras contempladas pela 
formação jurídica.

Resolução n.º 9/2004



Percebe-se que tal redação, com a adequação das terminologias empregadas,
não deixou qualquer margem para questionamentos sobre a competência
para a regulamentação sobre o funcionamento dos NPJs. Essa determinação
reafirmou a autonomia didático-científica no âmbito acadêmico e reforçou
a ideia de que é descabida a interferência dos conselhos de classe nesse
campo. Em palavras outras, está em consonância com os eixos condutores
das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Direito,
e com as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Ainda, está conformidade com preceitos importantes, a exemplo do Art.
5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988, que estabelece que é livre
o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualifica-
ções profissionais que a lei estabelecer, assim como do Art. 207, do mesmo
diploma legal, que dispõe sobre a autonomia didático-científica, administra-
tiva e de gestão financeira e patrimonial das Universidades. Na mesma linha,
a Lei n.º 8.906/1994, que trata do Estatuto da Advocacia e da OAB, não traz
dispositivos concernentes ao assunto, estritamente, não há qualquer referên-
cia que permita o entendimento da competência da entidade para tratar do
funcionamento de espaços acadêmico-profissionais. 

CONSIDERAÇõES FINAIS
É de registrar-se que a publicação da Resolução CES/CNE n.º 3/2017 suscita
uma reflexão crítica sobre a estrutura jurídica vigente e, a partir da imbrica-
ção entre a Sociologia e o Direito, reforça a substituição da abordagem ló-
gico-formal por outra mais crítica, fundada em um viés mais humanístico.
Para falar em prática jurídica alinhada à realidade em que se insere é preciso
falar em uma reconfiguração do campo jurídico, com redefinições de insti-
tutos e reformulações de currículos.

Para acompanhar a atual conjuntura, novos delineamentos foram teci-
dos pelo Direito e, por conseguinte, novos eixos temáticos foram consoli-
dados, assim como novas hierarquias valorativas foram instauradas. Das
transformações ocorridas durante os últimos anos, a inclusão da prática ju-
rídica na agenda acadêmico-profissional do Direito, merece realce. Essa in-
clusão adveio de lutas sócio-políticas, e engendrou a ideia de um Direito
mais plural, presente de diferentes formas em diferentes espaços.

É possível dizer que essas práticas e discursos conformaram uma nova
formação discursiva (FOUCAULT, 1997). Essas novas leituras, determina-
das no tempo e no espaço, mais especificamente, em uma dada época – nos
tempos contemporâneos, e para uma dada área – o campo jurídico, vem exer-
cendo uma função enunciativa e promovendo mudanças na balança de poder
(ELIAS, 1994). 
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NOTAS

1 A CEJ/OAB era composta pelos professores Paulo Luiz Neto Lobo, Ro-
berto Armando Ramos de Aguiar, Álvaro Villaça Azevedo, Edmundo Lima de Ar-
ruda Júnior, José Geraldo de Sousa Júnior e Sérgio Ferraz.

2 A comissão em referência foi composta pelos professores Paulo Luiz Neto
Lôbo, Roberto Fragale Filho, Sérgio Luiz Souza Araújo e Loussia Musse Felix.
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GÊNESE E PERPETUAÇÃO DA “LEI PARA INGLÊS VER”
E SUA INFLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO DOS
PROFISSIONAIS DO CAMPO JURÍDICO

Maurício Seraphim Vaz1

Resumo: A pesquisa concluída buscou responder o seguinte problema:
como o comportamento médio dos operadores do Direito no decorrer co-
tidiano de suas atividades profissionais é influenciado pela cultura exis-
tente na sociedade brasileira da “lei para inglês ver”? A partir das análi-
ses teóricas e empíricas realizadas concluiu-se que vários comportamentos
cotidianos de advogados, magistrados, promotores, defensores públicos
e oficiais de justiça sofrem uma contínua influência cultural e histórica no
sentido de tratar diversos aspectos normativos de suas atividades profis-
sionais como desnecessários, por se tratar de “leis feitas para inglês ver”.
Essa influência negativa é explicada por teorias antropológicas e/ou so-
ciológicas as quais concluem que, mesmo sem interesse premeditado,
essas atitudes menosprezadoras do ordenamento jurídico perpetuadas
pelos próprios profissionais obstaculizam a efetividade de normas essen-
ciais à sociedade.

Palavras-chave: Lei para inglês ver; Jeitinho brasileiro; Sociologia das
profissões jurídicas.

Abstract: The concluded research pursuit to answer the following problem:
how the average behavior of Law related professions during its day by
day activities is influenced by the existing culture in brazilian society of the
“law for the British see”? Through theoretical and empirical analyses it was
concluded that several everyday behaviors of lawyers, judges, prosecutors
and judiciary servants suffer continued cultural and historical influence in
the manner that several normative aspects of theirs professional activities
are taken as unnecessary, because they are only “laws for the British see”.
This negative influence is explained with anthropological and/or socio-
logical theories which come to the conclusion that, even without premed-
itated interests, these attitudes perpetuated by the professionals themselves
which degrades the legal system hinder the effectiveness of norms essential
to society.
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Keywords: Law for the British see; Brazilian way; Sociology of the legal
professions.

INTRODUÇÃO
Questões complexas dificilmente admitem respostas simples. “Todo grande
problema é, em geral, um conjunto de pequenos problemas interligados. É
um problema complexo” (FALCÃO, 2008, p. 58). A influência da “lei para
inglês ver” no comportamento dos profissionais jurídicos e, consequente-
mente, na efetividade das normas jurídicas não é exceção. O que se pretende
compreender é por que surgem no Brasil leis que “não pegam” e se a origem
da “lei para inglês ver” pode ser associada à não efetividade das normas
pelos próprios profissionais das carreiras jurídicas. Para isso não seria sufi-
ciente explicar esses fenômenos como decorrentes de apenas uma razão.
Essa cultura adquirida e cultivada na sociedade brasileira é fruto de um con-
texto intrincado. Vários fatores contribuem para que atualmente existam
normas editadas apenas para dar algum tipo de satisfação a algum interes-
sado e normas que são completamente transgredidas, tornando-se desacre-
ditadas até por quem deveria fiscalizá-las. Porém, neste artigo, apenas um
desses fatores é analisado. O surgimento da “lei para inglês ver” é esmiuçada
e sua história pode ser comparada com as características cotidianas dos pro-
fissionais do campo jurídico, não como uma explicação plena para o que
ocorre atualmente, mas como um dos fatores responsáveis para tal.

1 GêNESE DA “LEI pARA INGLêS VER”
Existem indícios sustentáveis de que o termo “lei para ingês ver” começou
a ser usado a partir da Lei Feijó, de 1831, a qual pretendia reprimir o tráfico
de escravos da África, de acordo com a política abolicionista inglesa (CAR-
VALHO, 2011, p. 46; GURGEL, 2008, p. 1). A Lei Feijó teve como moti-
vação histórica os acordos feitos entre Inglaterra e Portugal à época das dis-
sensões diplomáticas que ocorreram entre a França napoleônica e Portugal.
A Inglaterra ofereceria proteção a Portugal que, em retribuição, iniciaria
gradualmente a abolição da escravatura (entre outras formas de compensa-
ção) (GURGEL, 2008, p. 2). 

No entanto, da mesma maneira que D. João VI não teve interesse em
respeitar o tratado firmado com a França sobre o Bloqueio Continental con-
tra a Inglaterra (motivando a invasão francesa); o comércio de escravos era
um negócio importante demais para a economia colonial para que esta parte
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do acordo firmado com a Inglaterra fosse levada a cabo pela Coroa portu-
guesa (GURGEL, 2008, 2). Por isso, diante da inércia da corte portuguesa,
Inglaterra impôs um novo tratado em 1815 (com uma emenda em 1817), no
qual atribuía para si parte da responsabilidade para combater o tráfico ne-
greiro. Neste novo acordo a marinha britânica passava a ter permissão para
capturar embarcações portuguesas ou brasileiras que estivessem carregadas
de africanos, além de autonomia para efetuar a prisão do comandante e da
tripulação para julgamento posterior em tribunais compostos de comissões
mistas (GURGEL, 2008, p. 2-3).

Mesmo com esse novo tratado, o comércio escravagista se manteve
praticamente inalterado. Com a proclamação da independência do Brasil
em 1822, a Inglaterra voltou a pressionar favoravelmente à abolição do trá-
fico negreiro e da escravatura de uma forma geral, aproveitando o evento e
o “novo” governo que se instaurava. O governo inglês estabeleceu como re-
quisito para o reconhecimento da soberania brasileira na comunidade inter-
nacional a firmação de um novo tratado, nos mesmos moldes daqueles abo-
licionistas firmados com Portugal (CARVALHO, 2011, p. 45). Nestes
termos, entre 1826 e 1827, D. Pedro I ratificou os tratados anteriores assi-
nados e assumiu o compromisso de abolir o tráfico de escravos em um prazo
de três anos (GURGEL, 2008, p. 3).

Em março de 1830, vencido este prazo, a pressão inglesa se agigantou.
D. Pedro I anunciou, no mês de maio, que honraria os tratados firmados, que
o tráfico de escravos seria uma atividade ilícita e que o governo não mediria
esforços para extinguir o comércio de africanos. No entanto, ele próprio,
movido por uma série de fatores internos e externos, abdicou do trono em
abril de 1831 sem que ações efetivas tivessem sido tomadas. A pressão da
Inglaterra não cessou sobre a Regência Trina nomeada para suceder o Im-
perador e, em novembro de 1831, foi promulgada a Lei Feijó2, primeira
norma oficial brasileira editada para combater o tráfico de escravos (GUR-
GEL, 2008, p. 5).

A Lei Feijó instituía que os escravos que chegassem ao Brasil a partir
da data de sua promulgação seriam considerados livres e os importadores,
comandantes de navio, financiadores da empreitada e compradores de es-
cravos seriam punidos penalmente. Em 1832, com a justificativa de prover
maior eficácia à lei, foi estabelecido por meio de um decreto que a polícia
e os juízes de paz seriam as autoridades competentes para fazer as vistorias
nos navios suspeitos e para cobrar taxas dos traficantes para reexportar os
escravos de volta para a África (GURGEL, 2008, p. 6). Todavia, dois fato-
res principais motivaram o insucesso da lei. Em primeiro lugar, o acordo
que permitia que a marinha inglesa abordasse navios negreiros e prendesse
a tripulação passou a ser desconsiderado3 (GURGEL, 2008, p. 6). Além
disso, era justamente a classe de proprietários, interessada na permanência
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do tráfico de escravos, que exercia as funções de chefe de polícia e de juiz
de paz. Mesmo nos casos em que os proprietários não exerciam diretamente
esses cargos, os juízes e chefes de polícia fatalmente seriam amigos ou apa-
rentados desta classe ou, em última análise, poderiam ser subornados
(GURGEL, 2008, p. 7).

No primeiro ano de vigência da lei, a importação de escravos de fato
caiu. No entanto, isso ocorreu apenas por causa do acréscimo excessivo no
tráfico nos anos anteriores. Quando o excedente de escravos foi absorvido,
as importações voltaram a ocorrer independentemente da Lei Feijó (CAR-
VALHO, 2011, p. 46). Não havia grandes dificuldades técnicas para manter
o comércio escravo ativo. A documentação para dar aparência de legalidade
à viagem transatlântica conseguia ser comprada mediante o pagamento de
um suborno aos burocratas portugueses. O navio, ao chegar ao Brasil, de-
sembarcava clandestinamente a carga humana e retornava ao mar. Poste-
riormente, simulando que havia acabado de chegar, assinalava moléstia a
bordo e recebia o atestado comprobatório do oficial de saúde mediante o pa-
gamento de novo suborno. O navio ficava então em quarentena no distrito
de Santa Rita, local em que residia um juiz de paz que fazia parte do esquema
de corrupção. Lá, o navio era limpo e as evidências de tráfico negreiro eram
removidas. Com mais um pagamento de suborno, o navio recebia nova carta
de saúde atestando o fim da moléstia e podia ancorar no fundeadouro cos-
tumeiro “purificado de culpa” (CALÓGERAS, 1998, p. 361-362). 

Durante a vigência da Lei Feijó foi registrada a importação de milhares
de africanos (Tabela 1)4 demonstrando sem sombra de dúvida que o uso de
uma série de atitudes identificáveis com o “jeitinho brasileiro” fizeram com
que a Lei Feijó tivesse sua efetividade gravemente abalada. 

TABELA 1 – IMpORTAÇÃO DE ESCRAVOS NO BRASIL
DURANTE A VIGêNCIA DA LEI FEIJÓ
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Ano Total de escravos negros importados

1838 46.000

1839 40.000

1840 16.323

1841 9.840

1842 a 1844 Informações não encontradas

1845 19.363



Fonte: CALÓGERAS, 1998, p. 364; HOLANDA, 1995, p. 76.

A diferença do “jeitinho brasileiro” utilizado atualmente e os “jeiti-
nhos” que foram engendrados na época da Lei Feijó apenas diz respeito a
quem os utilizavam. No século XIX apenas as classes sociais posicionadas
em um nível hierárquico superior estavam acostumados a desconsiderar as
normas e, atualmente, essa cultura se democratizou para todas as esferas so-
ciais e econômicas. No entanto, ao observar as atitudes utilizadas no passa-
do, percebe-se que são as mesmas utilizadas atualmente quando se “paga
uma cerveja” para um guarda de trânsito ou quando se “molha a mão” de
um fiscal da saúde. 

O tráfico de escravos provenientes da África apenas começou a efeti-
vamente diminuir com o início de atitudes mais severas tomadas pelo gover-
no britânico (CARVALHO, 2011, p. 46). Em 1845, quando o acordo firmado
com Portugal em 1815 e ratificado pelo Brasil em 1822 que permitia à mari-
nha britânica prender navios negreiros portugueses e brasileiros caducou, o
parlamento inglês aprovou a Lei Aberdeen, a qual considerava o tráfico de
escravos um ato de pirataria, passível de repressão por qualquer nação, in-
dependentemente de acordos e tratados pré-fixados. Consequentemente, a
própria Inglaterra se instituía de autoridade para capturar e julgar irrestrita-
mente navios brasileiros, fora ou dentro de seu espaço territorial, desconsi-
derando a legislação ou a opinião dos políticos brasileiros (GURGEL, 2008,
p. 10). Em 1850, a marinha britânica chegou a invadir portos brasileiros para
afundar navios negreiros. Isso motivou o governo brasileiro a tomar atitudes
efetivas contra o tráfico de escravos (CARVALHO, 2011, p. 46). Neste con-
texto de propaganda abolicionista (religiosa, moral e jurídica), de maior lucro
com o tráfico para os portugueses do que para os brasileiros e pressão intensa
da Inglaterra, foi promulgada, em 4 de setembro deste mesmo ano, a Lei Eu-
sébio de Queiroz (CALÓGERAS, 1989, p. 363).  As medidas tomadas pelo
governo brasileiro após a promulgação desta lei, ao lado das medidas que já
haviam sido tomadas pela Inglaterra, foram de tamanha eficiência que o nú-
mero de importações caiu vertiginosamente a partir de então: 3.287 negros
em 1851 e apenas 700 em 1852 (HOLANDA, 1995, p. 76).
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1846 50.354

1847 56.172

1848 60.000

1849 54.000

1850 23.000



A história da lei “para inglês ver” demonstra a forma com a qual o go-
verno português adotou a filosofia da obediência apenas condicional das
normas que deveria seguir. A Coroa portuguesa assinou o acordo com a
França sobre o Bloqueio Continental quando lhe conveio e depois não o
cumpriu. Depois fez um acordo com a Inglaterra e também não o cumpriu.
Ao chegar ao Brasil, passou essa filosofia adiante como um ensinamento
que é transmitido de pai para filho, fazendo com que, desde o primeiro go-
verno “independente”, acordos e tratados fossem pactuados para garantir
uma vantagem qualquer, mas a contrapartida desinteressante fosse protelada
ao máximo. Nessa estratégia adotada de pactuar, receber o que quer e depois
voltar atrás, qualquer medida passou a ser aceitável. Se não havia, por parte
da elite portuguesa, sinais de constrangimento em abandonar um país inteiro
e fugir para o outro lado do mundo para não sofrer as consequências de suas
atitudes dissimuladas, muito menos complicado foi para o governo brasi-
leiro editar normas apenas “para inglês ver”5.

2 pERpETUAÇÃO DA “LEI pARA INGLêS VER”
O modo de agir português (transmitido aos brasileiros) de criar situações ofi-
ciais (leis, tratados, acordos, etc.) sem a intenção de cumpri-las pode ser as-
sociado ao mecanismo régio teorizado pelo sociólogo Norbert Elias (1993, p.
140-171). Elias concluiu que os diferentes grupos sociais estão constantemen-
te em busca de um quinhão cada vez maior de poder e, por esse motivo, per-
manecem em estado de tensão uns com os outros. Compondo o conjunto social
ao lado destes grupos, existe sempre uma autoridade central (a qual pode ser
um rei, um imperador, um defensor perpétuo da nação, um presidente, etc.)
que possui a necessidade de equilibrar bem essas tensões entre os grupos so-
ciais para conseguir permanecer nesta posição superior. Essas tensões, no en-
tanto, não são apenas internas. Tal como se verificou no caso português, a au-
toridade central também sofre pressões externas e está sujeita a perder sua
posição se não conseguir lidar com elas. O mecanismo régio é, portanto, com-
posto por essa série de engrenagens sociais tensionadas que se forma ao redor
da autoridade central em busca de poder e que, se for bem controlada, resultará
na permanência da autoridade em sua posição central. Se, por outro lado, não
for, resultará na perda de poder e subsequente substituição do governante. 

As estratégias que a autoridade central utiliza para fazer seu mecanismo
régio funcionar não são relevantes, pois podem ser praticamente qualquer
uma. O que importa é o resultado que decorre do uso dessas estratégias. No
caso português, percebe-se que essas atitudes dissimuladas de afirmar ofi-
cialmente algo, já sabendo de antemão que o resultado não iria ocorrer, fun-
cionaram muito bem em prol de seu mecanismo régio. Elas permitiram à
Coroa portuguesa ganhar tempo com Napoleão, depois possibilitou que sua
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escapada para o Brasil fosse feita com a segurança da marinha britânica e,
por fim, atrasou os interesses abolicionistas da Inglaterra por 42 anos (de
1808 a 1850), garantindo que as tensões sociais das classes dependentes do
comércio escravagista se mantivessem estáveis6.  

No passado pré-republicano, enquanto a sociedade brasileira se encai-
xava nos moldes tradicionais holistas, dividida em “castas” dificilmente
transponíveis (como o era no início do século XIX), as atitudes praticadas
pelo governo poderiam ficar contidas dentro da própria esfera governamen-
tal. Seria normal que a sociedade, de uma forma geral, vislumbrasse esse des-
cumprimento oficial de normas como algo restrito ao governo, algo que ape-
nas ele estava autorizado a fazer porque foi ele próprio que editou a norma.
Por outro lado, em um segundo momento, após a filosofia individualista mo-
derna ter entrado em choque com a sociedade brasileira e ter mudado o com-
portamento de todas as classes sociais, as atitudes do governo e das classes
superiores passaram a servir de modelo para o restante da população. Passou
a ser normal que a transgressão realizada pelo governo fosse repetida. Nessa
nova mentalidade, a norma passou a ser desconsiderada com dois fundamen-
tos distintos, mas conexos. Em primeiro lugar, ela deixa de ser obedecida
porque nem o próprio governo tem a intenção de efetivá-la. Em segundo
lugar, surge a dúvida se a norma editada é realmente para ser cumprida ou se
é outra norma editada apenas “para inglês ver”. Neste último caso, quando a
norma é interessante, ela é cumprida. Quando não convém, presume-se, por
meio do “jeitinho”, que é “para inglês ver” e não é cumprida.

Uma vez gerada essa cultura, conforme mencionado no segundo capítu-
lo, ela tende a se perpetuar, mesmo que os motivos que a geraram não estejam
mais presentes (BENDIX, 1996, p. 43). Por essa razão, esse fenômeno é ob-
servável até os dias atuais, em que normas são feitas única e simplesmente
“para inglês ver”. Teoricamente, se a norma legal não foi feita para ser cum-
prida, não existe motivação dos destinatários legais a tomar medidas para que
isso ocorra. 

Um exemplo atual pode ser dado na Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010,
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Da mesma forma que
a Lei Feijó resultou da pressão do governo britânico, o legislativo pressio-
nado pelas organizações ecológicas e ambientais editou a referida lei, a qual
determina, em seu art. 33, que as empresas são obrigadas a implementar sis-
temas de logística reversa para receber seus produtos de volta, após terem
sido usados pelos consumidores. A lógica utilizada na lei parte do princípio
que se o empreendimento consegue colocar um determinado produto aces-
sível ao consumidor por meio de um sistema de entrega, ela pode usar esse
mesmo sistema para recolher os produtos e embalagens usadas, como era
comumente feito com os cascos de vidro pelas empresas de refrigerante e
ainda ocorre com os cascos de cerveja.
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Inicialmente, a lei exige que os fabricantes de produtos perigosos ao
meio ambiente, como agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrifican-
tes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos (Art. 33, incisos I
a VI) implementem esse sistema. Porém, posteriormente, amplia a abran-
gência da determinação e exige a logística reversa de todas as empresas que
forneçam seus produtos embalados em metal, vidro ou plástico e “aos de-
mais produtos e embalagens” (Art. 33, § 1°). Portanto, a grande maioria das
empresas passa a ser obrigada a implantar esta estrutura capaz de recolher
os produtos e as embalagens depois que os consumidores finais as utilizam.
Em contrapartida, para que o sistema funcione, os consumidores são obri-
gados a devolver, utilizando essa estrutura, os produtos e embalagens utili-
zadas (Art. 33, § 4°). Em outras palavras, nenhuma empresa pode ser san-
cionada por não ter implementado essa estrutura enquanto não surgir o
hábito dos consumidores em levar seu lixo (produtos e embalagens usadas)
de volta para as lojas e supermercados. É possível que nem os ambientalistas
mais fervorosos tenham adquirido este hábito após a vigência da lei. Trata-
se de uma lei feita, no que diz respeito aos produtos não perigosos e à nova
obrigação dos consumidores, apenas “para inglês ver” 7. Por um lado satis-
faz momentaneamente o grupo social que exerce pressão e por outro exime
o grupo social do empresariado de qualquer responsabilidade ou ônus real.
Acontece hoje semelhantemente ao que ocorria em 1831.

A edição de leis “para inglês ver” e o legalismo acabam por se retroali-
mentarem e tendem a produzir os mesmos resultados negativos na eficácia
das normas. Este processo se inicia quando um grupo social insatisfeito
clama por mudanças e exige do Estado uma atitude qualquer para efetivar
essa mudança. Então, o governo utiliza a edição da norma “para inglês ver”
para amenizar esta tensão social. Como essa atitude funciona para manter o
mecanismo régio equilibrado, ela acaba por incentivar a continuidade de
seu uso. Por outro lado, como nada efetivo foi de fato realizado, a insatisfa-
ção momentaneamente amenizada volta a surgir, sendo novamente contro-
lada por meio de uma reedição da norma igualmente ineficaz ou inexequível
(ROSENN, 1998, p. 54). No entanto, como não existe no Brasil apenas um
grupo social insatisfeito com algum motivo em particular, mas vários grupos
insatisfeitos por vários motivos, uma grande fonte de alimentação para a
produção legalista passa a existir. Estas normas produzidas, por não serem
efetivas, retroalimentam as diversas insatisfações. Ao fim, diante de tantas
insatisfações sociais e de tantas normas inúteis que nem os próprios órgãos
oficiais dão a devida atenção, as normas que não foram feitas “para inglês
ver”, que poderiam e deveriam ser cumpridas, se perdem no meio de tantas
outras regras e acabam transgredidas como qualquer outra.
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3  “LEI pARA INGLêS VER” NO COMpORTAMENTO DOS
pROFISSIONAIS DO CAMpO JURÍDICO
A pesquisa empírica foi realizada por meio de entrevistas, em 2013, com
promotores, juízes, advogados, oficiais de justiça, defensores públicos e
procuradores estaduais e teve como objetivo principal embasar a teoria pro-
posta em uma dissertação de mestrado de que o “jeitinho brasileiro” era fator
determinante para a ineficácia da garantia fundamental à razoável duração
do processo (VAZ, 2013). O tratamento dado aos dados coletados foi pura-
mente qualitativo e por esse motivo não houve necessidade de um estatístico
definir a amostragem necessária para a pesquisa. Consequentemente e jus-
tamente por esse motivo, a riqueza das falas e argumentos dos entrevistados
permitiu que outras conclusões pudessem ser interpretadas e extraídas,
como foi o caso da perpetuação da “lei para inglês ver” no comportamento
atual, inclusive no que diz respeito à própria garantia fundamental à razoável
duração do processo.

A entrevista, da forma originalmente realizada, solicitou ao entrevis-
tado que citasse as práticas e/ou exemplos que se procuram nos atores so-
ciais que exercem uma profissão diferente da dele e, também, em sua própria
profissão. Em outras palavras, ao magistrado foi perguntado se percebe a
utilização do “jeitinho” pelo advogado, ou pelo promotor, ou por algum ser-
vidor e, também, de colegas magistrados. Ao advogado foi perguntado sobre
promotores, juízes, servidores, procuradores e colegas advogados... e assim
por diante. Para que essa etapa não se tornasse exaustiva e acabasse influen-
ciando negativamente o resultado das entrevistas, cada profissional foi ques-
tionado sobre apenas duas outras profissões à sua escolha. No entanto, mais
de um entrevistado apresentou exemplos correspondentes a mais de duas
profissões. Após este estágio da entrevista, foi questionado se o próprio já
utilizou o “jeitinho brasileiro” durante o processo judicial de forma a atra-
sá-lo (intencionalmente ou não).

Nas entrevistas percebe-se que existe um grande entrelaçamento entre
as profissões jurídicas e a utilização do “jeitinho”. Durante a grande maioria
das entrevistas, as profissões entrevistadas mencionaram que existe solução
para o “jeitinho”: “basta que o advogado cobre o serviço do cartório”; “basta
que o promotor se interesse pelo processo depois de seu ajuizamento”;
“basta que o magistrado aja com firmeza”; “basta que o oficial cumpra o
mandado nos prazos previstos”; “basta que o advogado público atue com
empenho”; etc. Porém, ao mesmo tempo que várias soluções simples são
vislumbradas pelos profissionais entrevistados, nenhuma categoria profis-
sional, como um todo, parece fazer a sua parte. A maioria dos entrevistados
enxerga problemas na própria categoria, mas poucos admitem fazer uso do
“jeitinho” pessoalmente. Dentro da minoria que admitiu usar o “jeitinho”,
a maior parte diz que apenas influencia a duração do processo indiretamente,
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e não propositadamente. Porém, o que se defende no presente artigo – e o que
se percebeu nas entrevistas – é que grande parte do comportamento apontado
como utilização do “jeitinho brasileiro” é consequência da cultura adquirida
historicamente em não seguir normas porque são apenas “para inglês ver”.

A sensação que transpareceu por meio da análise das entrevistas reali-
zadas corresponde ao que foi mencionado anteriormente. As pessoas que
atuam profissionalmente no campo jurídico, como promotores, magistrados,
servidores e advogados, estão envolvidas em uma cultura da transgressão.
Por isso surgiram nas entrevistas tantos exemplos como os relatados: de ad-
vogados que precisam dar um “jeitinho”, caso contrário o processo não
anda; de oficiais de justiça que precisam de uma ajuda para poder cumprir
o mandado; de funcionários que deixam de agir no processo da forma devida
porque preferem esperar o colega retornar de férias; de magistrados que não
cumprem o horário estabelecido para trabalhar; dos procuradores que pre-
ferem recorrer porque é menos trabalhoso do que desistir do recurso; etc. 

O mais grave é o surgimento de exemplos no sentido oposto, desmoti-
vando o trabalho daqueles que em determinado momento procuraram exer-
cer sua profissão de forma adequada: o servidor afastado por não admitir o
“jeitinho”; os magistrados que voltaram atrás nas suas decisões mais firmes;
do oficial de justiça solicitado pelo colega a não tentar mais encontrar o pa-
radeiro dos intimados; etc.

O ambiente jurídico se assemelha com alguns resultados encontrados no
restante do país e relatados por Lívia Barbosa (1992, p. 35): de pessoas que
se sentem desmotivadas a não agir com “jeitinho”, ou que deixam de fazer
aquilo que é correto, pois “levam a pior” quando fazem. Neste ambiente, o
cumprimento de normas, de uma forma geral, fica em segundo plano. 

Parece claro que as normas que os profissionais do campo jurídico de-
veriam seguir foram positivadas ou por influência de legislação estrangeira,
ou por causa da grande insatisfação gerada pela demora na resolução judicial
dos conflitos no Brasil. Com a promulgação das normas, o Estado transmite
aos jurisdicionados, em um primeiro momento, uma preocupação genuína
com o tema e atende aos clamores da população (nesse contexto podemos
citar o novo código de Processo Civil). Porém, passada essa primeira im-
pressão, o próprio Estado, por meio das atitudes de seus funcionários e da
ausência de sanção aos transgressores, passa a demonstrar falta de interesse
em ver esta garantia fundamental efetivada. Entretanto, o ingresso de nova
legislação, por si só, não é capaz de mudar as práticas judiciárias. Possivel-
mente, muito pouca mudança prática ocorre, como se a norma nem existisse. 

Alguns entrevistados mencionaram, no entanto, uma mesma questão
que propositadamente foi conservada para o final da pesquisa. Um servidor
entrevistado, após ter respondido as perguntas da entrevista, falou, em tom
de bate papo informal, que razoável duração do processo8, até algum tempo
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atrás, era uma bobagem insignificante. Era algo que ninguém se importava
e que, até recentemente, ele não enxergava a mínima chance de acontecer.
Ao ser solicitado para explicar melhor o seu ponto de vista, ele mencionou
que as coisas no Brasil só funcionam se são impostas de cima para baixo.
Por isso, enquanto a razoável duração do processo era meramente uma
norma constitucional, ninguém dava a mínima para ela, salvo os jurisdicio-
nados que precisavam dela, mas que não podiam fazer nada. Ela só passou
a existir, na prática, quando o Conselho Nacional de Justiça começou a es-
tipular metas e exigir resultados. Se isso não tivesse ocorrido, ninguém teria
agido de forma diferente. Hoje, segundo este entrevistado, a pressão ficou
bem maior, apesar de tudo ainda ser muito lento.

Nesta mesma direção, um advogado, antes de responder as perguntas,
mencionou que dividiria a sua resposta em dois períodos. Um antes das
metas do Conselho Nacional de Justiça e da operação Naufrágio de 20089 e
outro depois, pois estes dois eventos foram um “divisor de águas” no Poder
Judiciário do Espírito Santo. Segundo ele, ficou mais difícil, não impossível,
dar um “jeitinho” nos cartórios até para acelerar processos porque a cobran-
ça está sendo maior e os servidores estão com receio de alguma reprimenda.
No entanto, mesmo dividindo a resposta em dois períodos, a razoável dura-
ção do processo ainda parecia, para ele, muito longe de ser alcançada. Estes
eventos seriam apenas um primeiro passo de efeitos práticos. 

Estas metas do Conselho Nacional de Justiça, porém, também recebe-
ram uma ressalva interessante na entrevista de um dos advogados públicos.
Ele mencionou que, por enquanto, as metas são apenas quantitativas. Assim,
um magistrado pode dar um “jeitinho” de atender com louvor todas as metas
por meio de várias decisões ruins, mas rápidas, as quais teoricamente podem
ser futuramente anuladas ou reformadas pelas instâncias superiores. Seria
interessante, de acordo com o entrevistado, que as metas do Conselho fossem
também qualitativas, que levassem em considerações se as decisões proferi-
das estão sofrendo recursos e se estão sendo mantidas ou reformadas.

Outros dois entrevistados, ambos magistrados, mencionaram que os
cursos oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e a reformulação da
profissão dos servidores dos cartórios10 melhorou em muito a gestão carto-
rária, não havendo hoje tantos problemas como no passado.

CONSIDERAÇõES FINAIS
Diante dos depoimentos é possível fazer um paralelo entre o passado e o
presente legislativo brasileiro. Da mesma forma que a Lei Feijó possuía a
nobre intenção de libertar os escravos que chegassem à terra nacional, mui-
tas normas vigentes possuem o sublime desígnio de libertar do poder Judi-
ciário e de seu processo judicial aqueles que precisam do Estado para verem
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efetivados seus direitos. Até o presente momento, infelizmente, várias des-
sas normas, como por exemplo a razoável duração do processo, assim como
a Lei Feijó, tem sido apenas uma garantia fundamental feita “para inglês
ver”, sabotada pelos próprios operadores do Direito, sem que os mesmos,
não consigam perceber isso. No entanto, da mesma forma que, com o passar
do tempo e com seguidas tentativas de ver implementada a abolição, o tema
deixou de ser regulado por normas carentes de efetividade e passou a ser
concretizado materialmente, é possível que pouco a pouca, a cultura venha
se modificando e as normas, de forma geral, sigam o mesmo percurso. Tal-
vez o Conselho Nacional de Justiça esteja fazendo o papel da Inglaterra na
ocasião da promulgação da Lei Aberdeen. Pode ser que, por outro lado, suas
medidas sejam somente “para inglês ver”. 

Talvez, toda a resistência e dificuldade em efetivar normas necessárias
e importantes no Brasil seja um agir interessado do campo jurídico para re-
forço de seu próprio poder. É possível que a falta de interesse dos integrantes
do Poder Judiciário em prestar um serviço eficiente esteja diretamente liga-
do à necessidade dos jurisdicionados a essa eficiência. O fato de o processo
estar por mais tempo sob o controle do Poder Judiciário, pode significar o
interesse deste poder em subjugar às partes à prestação de seus serviços, re-
forçando sua autoimagem de soberania.

O mais importante é perceber que as normas no Brasil podem perfeita-
mente ter sua efetividade influenciada pela cultura da “lei para inglês ver” e
“não pegar”. Para que “peguem”, não basta promulgá-las no oceano de nor-
mas jurídicas existentes no Brasil. A norma deve ter, em primeiro lugar, re-
levância. Além disso, ela deve ser seguida de medidas de ordem prática a fim
de que seu significado possa ser compreendido por aqueles que devem segui-
la. Por fim, sua transgressão, ou tentativa de transgressão, não pode passar
impune. Ainda existe uma longa trajetória, mas a caminhada foi iniciada.
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NOTAS

1 Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV. Pós-graduado em
Direito Público Lato Sensu pela Faculdade de Direito de Vila Velha. Professor de Di-
reito Civil da Estácio de Vila Velha. Advogado. E-mail: mauriciosvaz@gmail.com.

2 O nome da lei foi derivada do padre Diogo Antônio Feijó, nomeado Mi-
nistro da Justiça em julho de 1831, que apoiou irrestritamente o texto legal de au-
toria do senador Felisberto Caldeira Brant, que mais atendia às expectativas po-
líticas daquele momento (GURGEL, 2008, p. 5).

3 O acordo era desconsiderado porque provavelmente havia a expectativa in-
glesa de que a Lei Feijó seria cumprida. No entanto, este acordo de 1815 previa a
possibilidade de vistorias em navios brasileiros pelos ingleses durante 15 anos após
a proibição do tráfico, ou seja, até 13 de março de 1845 (GURGEL, 2008, p. 9).

4 João Pandiá Calógeras (1998, p. 364) informa em nota de rodapé de sua
obra que os dados anteriores a 1838 não foram possíveis de serem encontrados,
porque não foram localizados nos Parliamentary Papers onde havia a publicação
oficial relativa à Slave Trade e, também, porque desapareceram da biblioteca do
Itamaraty os volumes referentes aos anos de 1830 a 1836. 

5 Cujo significado passou a ser de leis ou promessas feitas apenas por for-
malidade, sem qualquer intenção de efetivá-las (CARVALHO, 2011, p. 46). 

6 A economia brasileira da época era fundamentalmente rural e dependente
da mão de obra escrava. Outras formas de economia só foram florescer no Brasil
justamente após 1850 com o fim do tráfico escravo (HOLANDA, 1995, p. 74-76).

7 No que diz respeito a alguns dos produtos considerados perigosos (princi-
palmente pilhas, baterias e óleo automotivo), já existem postos de coletas em di-
versas lojas e em postos de abastecimento combustível, indicando que nesse as-
pecto a lei “pegou”. Uma possível interpretação para este fenômeno é que para
estes produtos específicos a lei foi “feita para pegar”, existindo ao lado da lei um
hábito já existente na população (como no caso do óleo combustível que ninguém
joga fora antes de trocá-lo) ou uma fiscalização eficiente (como no caso das pilha
e baterias).

8 E o que foi dito sobre razoável duração do processo está sendo interpretado
como qualquer norma que deveria ser eficaz mas é tratada como uma norma “para
inglês ver”.
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9 A operação Naufrágio foi executada pela Polícia Federal em dezembro de
2008. Durante a operação, vinte e quatro mandados de busca e apreensão foram
cumpridos pelos policiais no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e três desem-
bargadores foram presos. A investigação realizada envolvia crimes contra a ad-
ministração pública e a administração da Justiça, corrupção e nepotismo. 

10 De acordo com o magistrado, o plano de carreira, anteriormente inexis-
tente, motivou muito os servidores do cartório e a diferença percebida por ele há
duas décadas atrás e hoje é enorme.
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O PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS
(PROUNI) ENQUANTO FORMA DE REPASSE
INDIRETO DE RECURSOS PÚBLICOS ÀS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS E O
QUESTIONÁVEL FORTALECIMENTO DA CIDADANIA

Felipe Montiel da Silva1

Resumo: Com o colapso do fordismo, a força de trabalho deixa de estar
no centro do modo de produção capitalista, possibilitando que as pres-
tações estatais vinculadas ao Estado de Bem-Estar social fossem dispen-
sadas. O novo modelo de acumulação, alicerçado sobre um Estado so-
cialmente ausente e de intervenção econômica vinculada à reprodução
do capital, delega a realização dos direitos sociais à iniciativa privada,
incentivando-a através de financiamentos públicos ocultados na forma de
benefícios fiscais. Dentro do referido contexto e auxiliado pelo discurso
de justiça social surge o PROUNI, política pública hipoteticamente com-
promissada em conciliar os anseios do capital e da classe trabalhadora.
Situado neste ambiente, o artigo questiona: De que forma a política de
acesso ao ensino superior realizada através da concessão de isenções
fiscais instituída pela Lei 11.096/2005 (PROUNI) contribui para a ma-
terialização do conceito de cidadania – em seu viés ativo e passivo –
contido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? 

Resumen: Con el colapso del fordismo, la fuerza de trabajo deja de estar
en el centro del modo de producción capitalista, posibilitando que las
prestaciones estatales vinculadas al Estado de Bienestar social fueran dis-
pensadas. El nuevo modelo de acumulación, basado en un Estado social-
mente ausente y de intervención económica vinculada a la reproducción
del capital, delega la realización de los derechos sociales a la iniciativa
privada, incentivándola a través de financiamientos públicos ocultados
en forma de beneficios fiscales. Dentro del referido contexto y auxiliado
por el discurso de justicia social surge el PROUNI, política pública hipo-
téticamente comprometida en conciliar los anhelos del capital y de la
clase trabajadora. En este contexto, el artículo cuestiona: ¿De qué forma
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la política de acceso a la enseñanza superior realizada a través de la
concesión de exenciones fiscales instituida por la Ley 11.096 / 2005
(PROUNI) contribuye a la materialización del concepto de ciudadanía -
en su sesgo activo y pasivo - contenido en la Ley de Directrices y Bases
de la Educación Nacional?

Palavras-chave: Neoliberalismo; Cidadania; PROUNI; Benefícios fiscais.

1. A ABERTURA DO MERCADO EDUCACIONAL
BRASILEIRO
Segundo David Harvey, regimes de acumulação criam ou conferem estabili-
dade – “por longos períodos (HARVEY, 1992 p.117)” – à destinação do pro-
duto do consumo e do capital extraído no processo produtivo. No que cinge
aos comportamentos sociais, tais regimes mostram-se capazes de impor trans-
formações aos métodos produtivos a medida em que reconfiguram as relações
e papeis sociais postos. Desta forma, compreende-se que um sistema de acu-
mulação não existe em virtude da “harmonia” – equidade – que ostenta, mas,
sim, da capacidade de reprodução que impõe. 

Trata-se, no referido contexto, de promover a captura da “aceitação” e
“aquiescência” dos mais variados agentes e setores sociais, os quais devem
assumir, mesmo que por força da ação ideológica, isto é, da captura de suas
subjetividades pela relação havida entre infraestrutura e superestrutura
(GUARESCHI, 2009, p.58-63), papeis fundamentais para reprodução do
próprio regime de acumulação estabelecido. 

O fordismo, enquanto “modo de vida total” (HARVEY, 1992, p.131),
pode ser compreendido como regime de acumulação capaz de exercer forte
controle sobre o trabalho através do uso instrumental do aparato tecnológi-
co, ensejando a produção e o consumo massificados de mercadorias. Pro-
dução e consumo massificados, portanto, permitiram que o fordismo esta-
belecesse novos critérios de relação social ao longo do século XX, os quais
propiciaram, através de um Estado keynesiano, a constituição de lucros para
os capitalistas e acesso a garantias sociais a certa parcela dos trabalhadores.
Com a mudança no regime de acumulação, alteram-se as regulamentações
sociais e políticas, fazendo, no primeiro caso, com que os indivíduos pas-
sassem a compreender as relações sociais de acordo com a nova configura-
ção do processo produtivo. 

No que se refere à chegada do modelo de acumulação flexível, alicer-
çado sobre a globalização dos mercados e sobre o acirramento da competição,
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os indivíduos passaram a potencializar a tomada de ações fundadas em be-
nefício próprio, desconstituindo e dificultando a capacidade de formação
de grupos e a articulação de demandas emancipatórias (CUTRIM; LÉDA;
2016, p. 676). 

Quanto aos processos de regulamentação política, a atualização do re-
gime de acumulação engendrado pelo capitalismo flexível exigiu dos Esta-
dos ações que contribuíssem com a reprodução do modelo de acumulação
então instaurado, fazendo-se expressar através da adoção de políticas “não
intervencionistas” comprometidas com o engessamento das articulações de
classe dos trabalhadores, com a redução dos gastos com políticas públicas
sociais e com a “eliminação das barreiras alfandegárias (GUIMARÃES;
MORAES; CHAVES, 2011, p. 3)”. 

Em suma, o discurso neoliberal propõe/impõe que o Estado entregue à
iniciativa privada ações e políticas públicas voltadas à concretização de di-
reitos sociais, ou seja, exige que o Estado abstenha-se de intervir enquanto
provedor social. Entretanto, de forma contraditória (ou apenas coerente com
a contradição ínsita às formas de acumulação capitalista), brada o neolibe-
ralismo pela intervenção do Estado junto à concessão de recursos públicos
via benefícios fiscais dirigidos aos mais variados setores jurídico-privados. 

Portanto, a ruína do Estado interventor é o enaltecimento de certo modo
de intervenção, sobre certos anseios de classe. No que tange ao problema
estudado, a nova configuração do Estado culminou na abertura do mercado
educacional brasileiro através da edição da Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (9.394/1996), a qual marca o período de transformação da
educação em mercadoria no Brasil.     

2.1. A RENÚNCIA DAS IES AOS BENEFÍCIOS FISCAIS E A ChEGADA DAS
SOCIEDADES EMpRESARIAIS DE ENSINO
O atraso no processo de consolidação da indústria brasileira, realizado entre
as décadas de 1930 e 1980 (RODRIGUES, 2007, p.13), fez com que o Brasil
estivesse posicionado na contramão do modo de acumulação do capitalismo
mundial. De tal sorte, com as alterações promovidas na forma de acumulação
capitalista a partir dos anos 70, interligaram-se os mercados a nível mundial. 

Com a superação do modelo de desenvolvimento brasileiro, baseado
na industrialização fordista, surgiu a necessidade de adaptação do setor in-
dustrial nacional, o qual reagiu à crise econômica e à diminuição do mercado
interno através da modernização sistêmica. A estratégia em questão previa
adoção de novos aportes tecnológicos na produção aliados a formas flexi-
bilizadas de contratação da força de trabalho. Aos dois fatores iniciais foi
conjugado um terceiro: a desindustrialização via especialidade. 

Pois bem. A mudança nas ações do capitalismo que ensejaram o arre-
fecimento da indústria nacional – desindustrialização via especialidade –
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também engendraram a nova forma de ação do Estado brasileiro, o qual,
com a guinada neoliberal e o controle dos gastos públicos, abrirá o flanco
das prestações sociais à iniciativa privada a partir dos anos de 1990, propi-
ciando, assim, “a emergência agressiva de uma nova burguesia de serviços
(BOITO, 1999, p.72). 

No que refere-se à educação, as ações estatais de descentralização das
prestações sociais são incentivadas por organismos multilaterais (SGUIS-
SARDI, 2008, p.1000), isto é, instituições supranacionais tais como o Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Organização
das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e, mas não
só, a Organização Mundial do Comércio (OMC). 

O fomento entregue por estas instituições está alinhado à organização
do capital, sustentando-se, também, pelo télos – discurso que sustenta o al-
cance duma finalidade através do sacrifício suportado pelo social, princi-
palmente pela classe trabalhadora e negra – da aquisição de uma economia
nacional competitiva (RODRIGUES, 2005, p.21). Em meio ao referido con-
texto, o mercado permeia as ações das IES privadas, buscando, em suma, a
concretização dos seguintes objetivos: 

(...) abertura do setor educacional aos investimentos privados (...) a globali-
zação dos sistemas educacionais, isto é, o incentivo às instituições públicas
e privadas para que se associem a instituições de educação superior de cará-
ter transnacional (...) o fortalecimento das chamadas “universidades corpo-
rativas”, isto é, a adoção institucionalizada, por parte das grandes empresas,
de programas internos de qualificação e treinamento de sua própria força de
trabalho (...). (RODRIGUES, 2005, p.19).

A adoção brasileira aos parâmetros internacionais de mercado foi ex-
pressada no 20º artigo da LDBEN, que finalmente reconheceu a existência
de empresas destinadas à prestação de serviços educacionais, diferindo-as
das instituições privadas sem fins lucrativos (CARVALHO, 2017, p.101).
Embora a legislação tenha impedido que instituições privado-mercantis ti-
vessem acesso a benefícios fiscais, apresentando-se, discursivamente, como
ação estatal de rechaço às voracidades do mercado, deve-se levar em con-
sideração que a fase flexível do capitalismo estabeleceu novas formas de
ação para o Estado brasileiro. 

Neste esquadro, para que a abertura do mercado educacional fosse le-
vada a efeito, era necessário que as IES privadas alterassem suas formata-
ções sociais, deixando de ostentar a visão franciscana de renúncia ao lucro,
para transformarem-se em empresas aptas à captação de recursos via emissão
primária de títulos na bolsa de valores (IPO’s) e/ou aportes financeiros via
fundos de investimento.
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2.2. O CRESCIMENTO DA EDUCAÇÃO pRIVADA VIA FINANCEIRIZAÇÃO
De acordo com os dados extraídos do Censo da Educação Superior entre os
anos de 1995 a 2014 (GUIMARÃES; TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2017, p.151),
as IES públicas contavam com 39,8% do número total de matrículas a nível
nacional em 1995, passando, em 2014, para 25,1%. Em contrapartida, o setor
privado ostentava 60,2% das matrículas na metade da década de 90, alcan-
çando, em 2014, o percentual de 74,9% das matrículas presenciais e a dis-
tância no território nacional. Segundo os estudos supracitados, o crescimento
das matrículas públicas no período foi de 179,9%, enquanto o percentual de
crescimento das matrículas no setor privado alcançou 453,9%. 

O extraordinário aumento apontado acima está vinculado aos processos
de aquisição empresarial havidos no segmento privado-mercantil da educa-
ção brasileira após a entrada em vigor da LDBEN. De maneira mais clara,
a tomada do setor educacional como forma de acumulação do capital está
simbioticamente conectada à “liberação e desregulamentação dos fluxos fi-
nanceiros”, à conexão entre os mercados globais e à “criação de inovações
financeiras (CARVALHO 2017, p.113). 

Segundo SGUISSARDI (2008, p.1004), as IES mercantis nacionais vêm
passando por processos de injeção de recursos externos via mercado de capi-
tais e fundos de investimento. Neste cenário, ou seja, munidas dos recursos
necessários, as IES brasileiras passam a adquirir outras instituições educacio-
nais de menor porte, optando, em decorrência da gestão corporativa necessária
ao aporte de recursos financeiros externos, por faculdades ou centros univer-
sitários com dificuldades financeiras. Realizada a aquisição, a IES adquirente
– plena e estruturalmente inserida na lógica mercantil – imprime na entidade
educacional adquirida a ideologia gerencial da atual fase do capitalismo, es-
premendo a subjetividade dos trabalhadores através da normalização da cul-
tura da concorrência interna (CUTRIM; LÉDA; 2016, p. 676) e majorando os
lucros através da instauração do conceito de gestão corporativa. 

Por esta razão, IES privado-mercantis que reduzem custos através da
obtenção de indicadores coorporativos tendem a estar comprometidas com
a remuneração dos investidores e com a valorização no mercado acionário
a despeito da materialização dos princípios da educação contidos na LDBEN
(fortalecimento da cidadania e qualificação da mão-de-obra).     

2.3. O FORTALECIMENTO DA CIDADANIA E A SOFISTICAÇÃO DA FORÇA
DE TRABALhO COMO pRINCÍpIOS DA EDUCAÇÃO NACIONAL
A finalização tardia do processo industrial brasileiro somada às mudanças
estruturais do capitalismo havidas a partir dos anos de 1970 fizeram com
que muitos pesquisadores enxergassem com bons olhos o anúncio da parti-
cipação dos empresários nacionais nas discussões estabelecidas sobre os
rumos da educação a partir dos anos de 1990 (RODRIGUES, 2005, p.250).
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A satisfação dos pesquisadores residia na suposta necessidade de sofistica-
ção da mão-de-obra para uso do aparato tecnológico entregue à moderniza-
ção da produção. A relação de causa e efeito parecia conciliar os interesses
dos donos dos meios de produção – sofisticação da força de trabalho – com
os anseios do povo – acesso pleno à educação. 

Da aparente conciliação/contradição, nasce a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, que afirma, em seu artigo 2º, que a educação tem por
objetivo “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exer-
cício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”        

2.4. CIDADANIA ATIVA E CIDADANIA pASSIVA
Embora o conceito de cidadania varie de acordo com as relações sociais es-
tabelecidas ao longo da história (CADEMARTORI, D. M. L.; CADEMAR-
TORI, S. U, 2007, p.28), observa-se nas distinções entre os reconhecimentos
universal e nacional de direitos uma das grandes questões levantadas na Mo-
dernidade. Nos mesmos moldes da Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão de 1789, a Constituição francesa de 1791 impôs diferenças entre
os cidadãos ativos e passivos, estabelecendo que esses tinham o reconheci-
mento estatal dos direitos civis preponderantemente vinculados à liberdade
de contratação e à propriedade, enquanto àqueles cabia a titularidade dos
direitos civis e políticos (BELLO, 2009, p.7). 

A desvinculação do homem abstrato do homem cidadão permitiu, no
plano jurídico-formal, que certa parcela da população fosse livre para vender
seus corpos através da exploração do trabalho, enquanto outra parcela po-
pulacional gozava da titularidade de direitos políticos que lhes permitiam
positivar e exercitar os privilégios advindos da propriedade privada sem
qualquer intervenção do Estado (GORCZEVSKI; MARTIN, 2011, 49).
Mesmo que a concessão do título de cidadão tenha sido estendida de acordo
com a leitura apresentada por Thomas Humprey Marshall em 1949 (CADE-
MARTORI, D. M. L.; CADEMARTORI, S. U, 2014, p.12), o reconheci-
mento de direitos formais, ou seja, o reconhecimento da cidadania, não
impõe a materialização da ordem política e social estabelecida por determi-
nado Estado, causando, em certa medida, resultado no mínimo curioso. 

A submissão do reconhecimento da cidadania à ordem estatal retira de
grande parte da população a possibilidade material de interferência nas de-
cisões coletivas, impondo, além disso, que a efetivação dos mandamentos
jurídico-sociais fique adstrita à ordem jurídica. A partir do referido movi-
mento, a participação efetiva nas decisões sociais fica vinculada à positiva-
ção de direitos e a efetivação desses no campo político-representativo ou
jurisdicional (BELLO, 2009, p.12). 

Consolidada a premissa, verifica-se, através dos conceitos de merca-
doria-educação e educação mercadoria, que o “preparo para o exercício da
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cidadania” sustentado pela LDBEN tem dificuldades em oportunizar a con-
cretização da cidadania ativa e da emancipação social, uma vez que a sub-
missão das IES aos regramentos do mercado asfixia a criação de discursos
contrários à agenda posta, possibilitando, quando muito, a con(formação)
do social à cidadania passiva ou de mercado.                       

2.5. MERCADORIA-EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO-MERCADORIA
Segundo José Rodrigues (2007), o relacionamento entre o setor empresarial
e a educação pode ser observado através de duas perspectivas: da educação
enquanto mercadoria ou da mercadoria enquanto educação. O primeiro con-
ceito, vinculado a um projeto de estimulação do capital estrangeiro no ce-
nário nacional, compreende que a remuneração do capital investido na edu-
cação ocorrerá através da venda de produtos educacionais. 

Desta forma, o objetivo da educação – valorização do capital investido
– é alcançado com a venda dos serviços educacionais, tornando-se irrele-
vante, a partir daí, o retorno que as IES entregarão para o social. 

A segunda perspectiva, mercadoria-educação, compreende os serviços
educacionais como ferramentas de sofisticação do sistema de produção vi-
gente, de forma que as IES alcançarão seus objetivos ao formarem profis-
sionais aptos ao aprimoramento dos modos de produção estabelecidos. As
alterações estruturais do capitalismo conduziram a abertura do mercado bra-
sileiro a partir dos anos 90, ocasionando a desindustrialização via especia-
lidade da produção nacional. 

O arrefecimento da indústria diminuiu a demanda educacional do setor
produtivo, iniciando-se o processo de aliança entre a mercadoria-educação
e educação-mercadoria. Revela-se, a partir daí, que a educação-mercadoria
permite a propagação da ideologia flexível da atual fase do capitalismo,
(de)formando, em lotes aparentemente maiores do que os setores industrial
e de serviços estão dispostos a absorver, trabalhadores mais aptos ao exer-
cício da cidadania passiva e conformados a relações de trabalho de extrema
vulnerabilidade (FERNANDES; NEVES, 2002, p.26).  

2.6. O pROGRAMA UNIVERSIDADE pARA TODOS (pROUNI) COMO
FORMA DE RETOMADA DOS BENEFÍCIOS FISCAIS E INJEÇÃO
GARANTIDA DE RECURSOS pÚBLICOS NA EDUCAÇÃO pRIVADA
Mesmo que a ação extrafiscal (RODRIGUES, H. T.; MULLER, 2012, p.12)
do Estado não seja estranha à economia contemporânea, recorda-se que a in-
gerência estatal no mercado através da tributação está conectada à expansão
industrial do século XIX (RODRIGUES, H. T.; SCHMIDT, 2016, p.7), alian-
do-se, portanto, ao período onde a força de trabalho era indispensável à pro-
dução capitalista. Em decorrência do modelo fordista de acumulação, surgiu,
para garantir a produção/reprodução do capital, o Estado de bem-estar social,
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o qual, através da ideia de tributação solidária, promovia ações de cuidado à
classe trabalhadora. 

Compreende-se, que os pressupostos que justificam a tributação estão
atrelados à configuração do Estado em determinado período histórico, o
qual, por sua vez, tem sua formatação vinculada ao regime de produção –
em 2017, capitalista flexível – em exercício. Com a diminuição da demanda
por força de trabalho para reprodução do capital, foram reconfiguradas a
forma do Estado e o destino da tributação. O Estado, outrora comprometido
com o cuidado da população, passou a delegar as ações sociais à iniciativa
privada, concedendo-lhe, em incentivo, benefícios fiscais que podem ser
qualificados como verdadeiros financiamentos públicos destinados à repro-
dução do capital. Desta forma, ao mesmo tempo que o setor privado trans-
forma prestações sociais em mercadorias, exige do Estado contra partidas
para implementação de suas atividades. O cenário narrado desmistifica a
ideia de que a configuração neoliberal do Estado pressupõe a ausência de
intervenção econômica. 

Trata-se, antes de qualquer discurso, de opção política vinculada ao re-
gime de acumulação do capital em exercício, a qual obsta gastos públicos
com políticas sociais ao privilegiar gastos públicos indiretos para reprodu-
ção do capital (CHAVES; FILHO; MORAIS, 2015, p.6). Através dos con-
ceitos de mercadoria-educação e educação-mercadoria, compreende-se as
razões que entregaram à educação o status de Direito Social Fundamental
(GOUVEIA, 2015, p.14), justificando, em preponderante benefício à pro-
priedade privada, a imunização tributária concedida às instituições de edu-
cação sem fins lucrativos na CF de 1988. 

Todavia, a atual fase de reprodução do capital imprescinde da alocação
do fundo público junto à iniciativa privada, fortalecendo-se a tese de que o
PROUNI garante a devolução dos benefícios fiscais retirados das IES que
assumiram a forma mercantil. Para tanto, sob a ideia de democratização do
ensino superior, o programa injeta recursos do fundo público via isenção
fiscal nas IES privadas, as quais, a partir daí, preenchem as vagas ociosas
que os salários dos trabalhadores não poderiam pagar no atual contexto de
precarização estrutural do trabalho (CARVALHO, 2005, p. 15).    

3. CONSIDERAÇõES FINAIS 
Em caráter provisório, percebe-se que as formas e indicadores de precariza-
ção do trabalho ensejadas pela fase de acumulação flexível do capitalismo,
consubstanciadas pelas técnicas de governança neoliberais, têm desvincula-
do o acesso e a conclusão do ensino superior da obtenção de melhores postos
de trabalho (menos insalubres), melhores salários e do acesso a mais e/ou
melhores bens de consumo. 
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No que tange à educação cidadã, projeto aparentemente discursivo da
LDBEN, observa-se que o uso da educação enquanto mercadoria tem pro-
piciado o estabelecimento de IES privadas que fomentam e normalizam a
ideologia do etos econômico-empresarial, impedindo ou, na melhor das hi-
póteses, dificultando o uso da educação enquanto ferramenta de emancipa-
ção social. Portanto, sustenta-se que embora o PROUNI pareça ser imune a
críticas, deve-se analisar a substância do retorno social entregue ao coletivo,
sob pena da utilização das desigualdades como meio de acúmulo e reprodu-
ção do capital.
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Resumo: O presente artigo promove a análise do federalismo fiscal, de
sorte a avaliar a forma como a competência tributaria e a partilha da ar-
recadação foi realizada pela Constituição Federal de 1998. Em seguida,
é avaliada a previsão constitucional acerca do financiamento do direito
à saúde, notadamente o art.198, a fim de avaliar a eficácia da vincula-
ção de receitas no sentido de promover este direito tido como integral e
universal, que deve ser promovido por todos os Entes Federados através
do Sistema Único de Saúde (SUS). Em seguida, são apreciados dados
empíricos, colhidos de fontes oficiais, acerca do cumprimento do ditame
constitucional, os quais foram cotejados com informações relacionadas
a outros países para concluir no sentido da insuficiência do ditame cons-
titucional e sugerir medidas aptas a solucionar ou, ao menos, mitigar as
consequências danosas de tal situação.

Palavras-chave: Federalismo fiscal; Saúde pública; Financiamento.

Abstract: The present article promotes the analysis of fiscal federalism, in
order to evaluate the way in which tax jurisdiction and the sharing of tax
collection was carried out by the Federal Constitution of 1998. Next, the
constitutional prediction about the financing of the right to health, the arti-
cle.198, in order to evaluate the effectiveness of the linking of recipes to
promote this right as integral and universal, which should be promoted by
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all Federated Entities through the Unified Health System (SUS). Empirical
data collected from official sources on compliance with the constitutional
decree are then analyzed, which have been compared with information
related to other countries to conclude that the constitutional provision is in-
adequate and to suggest measures that can be solved or, at least, mitigate
the harmful consequences of such a situation.

Keywords: Fiscal Federalism; Public health; Financing

INTRODUÇÃO
O direito à saúde está positivado na Constituição Federal enquanto direito
fundamental social, podendo ser entendido, no campo fático, como condição
prévia à fruição dos demais direitos e como decorrência do princípio jurídico
da dignidade humana. Deste modo, este trabalho, através de pesquisa teórica
e empírica, buscou analisar como ocorre o financiamento da saúde pública no
Brasil, sobretudo em relação à aplicação dos recursos vinculados à Saúde, e
dimensionar os efeitos práticos da vinculação constitucional de receitas.

Em um primeiro momento, o objetivo foi demonstrar de que forma o
Estado brasileiro se organiza administrativamente para cumprir seus fins,
bem como a identificação da forma de captação de recursos à realização des-
tes. Nesta ocasião, serão desenvolvidos os conceitos de federalismo fiscal,
competência tributária e repartição de receitas tributárias.

Em seguida, são analisadas as fontes de custeio do Sistema Único de
Saúde, dando-se especial destaque aos ditames constitucionais que realizam
a vinculação de receitas para este fim e definem os percentuais mínimos de
investimento e as respectivas bases imponíveis.

Por fim, dados empíricos, relativos aos gastos com saúde são trazidos
para serem confrontados com a estrutura posta na legislação, bem como para
a análise comparativa entre as informações concernentes à União, Estados
e Municípios, além da realização do cotejo dos mesmos com dados relacio-
nados a outros países que se propõem, de igual sorte, a prover serviço de
saúde de maneira universal a todos os cidadãos.

1. O FEDERALISMO FISCAL
A Constituição Federal brasileira define o Brasil como um estado federal com-
posto pela União, Estados-membros, Municípios e Distrito Federal (CF/88
art. 18). Neste sentido, o próprio texto constitucional promove a divisão do
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poder político em função do território, fazendo com que exista mais de uma
instância de poder incidindo sobre um mesmo espaço físico.

A União, os Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal são
entes parciais do estado federal, detendo autonomia político-administrativa
dentro dos lindes constitucionais. Por outro lado, da soma dos entes parciais,
surge o ente total, qual seja, a República Federativa do Brasil, titular único
de soberania.

Ao decidir-se pelo federalismo, a Lei Maior, no intuito de assegurar a
autonomia dos entes parciais, característica inerente ao modelo federal, tratou
de dividir entre as pessoas políticas competências administrativas e legislati-
vas, deixando a cargo de cada uma o cumprimento de suas finalidades. 

Entretanto, essa repartição de tarefas, por si só, não é suficiente para a
garantia da autonomia dos entes parciais, vez que precisa ser, necessaria-
mente, acompanhada do correspondente provimento de recursos para reali-
zação das mesmas. É em razão da necessidade de recursos para a realização
dos fins de cada ente que o tema do federalismo fiscal ganha vez. Nas pala-
vras de Oliveira (2013, p. 49-50): 

O federalismo fiscal significa a partilha dos tributos pelos diversos entes
federativos, de forma a assegurar-lhes meios para atendimento de seus fins.
Não só dos tributos, no entanto, mas também das receitas não tributárias,
como as decorrentes da exploração de seu patrimônio (preço), da presta-
ção de serviços através de concessão ou da partilha de produto da produ-
ção de energia elétrica e da produção mineral, na forma do § 1.º do art. 20
da Constituição. Faz-se um bolo arrecadatório, destinado a fornecer os
meios para que o Estado cumpra suas finalidades, podendo atender aos ser-
viços públicos (...)

Deste modo, vê-se que o federalismo fiscal é o meio pelo qual é reali-
zada a partilha das receitas tributárias, de sorte a conceder instrumentos para
que os entes realizem seus propósitos e objetivando assegurar a indepen-
dência entre os entes federados. Por tal razão, deve haver um rateio propor-
cional entre os fins e os meios de cada pessoa política, ou seja, um equilíbrio
entre as competências administrativas e as rendas auferidas, sob pena de de-
pendência financeira dos entes menores para com os entes maiores. 

1.1. AS FONTES DE RECEITA pÚBLICA
Dentre as atribuições desempenhadas pelo Estado destaca-se para a finali-
dade do presente trabalho a atividade financeira, conceituada como “a atua-
ção estatal voltada para obter, criar, gerir e aplicar os recursos financeiros
necessários à consecução das finalidades do Estado que, em última análise,
se resumem na realização do bem comum” (HARADA, 2010, p. 4)
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Tais recursos financeiros compõem a denominada receita pública, de-
finida por Aliomar Baleeiro como “a entrada que, integrando-se no patri-
mônio público sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no
passivo, vem acrescer o seu vulto, como elemento novo e positivo” (2002,
p. 126).

As receitas públicas, por sua vez, costumam ser classificadas em dois
gêneros: as receitas originárias e as receitas derivadas. Harada indica que
“o que fundamentalmente caracteriza a receita originária é sua percepção
pelo Estado, absolutamente despido do caráter coercitivo próprio, porque
atua sob regime de direito privado, como uma empresa privada na busca do
lucro “ (2010, p. 35). A título de exemplo de receita originária podemos elen-
car o valor auferido através da alienação de um bem público dominical.

As receitas derivadas, por sua vez, são aquelas que o Estado angaria
utilizando de seu poder de império, situação na qual “o Estado, em virtude
de seu poder de autoridade pode retirar de seus súditos, parcelas de suas ri-
quezas para a consecução de seus fins, visando ao bem-estar geral” (HA-
RADA, 2010, p. 42). Os tributos constituem espécie genuína de receita de-
rivada e fonte precípua de receita pública, razão pela qual serão analisados
com maior profundidade.

1.2. A pARTILhA DA COMpETêNCIA TRIBUTáRIA
O art. 3º Código Tributário Nacional apresenta o conceito legal de tributo,
o qual não será objeto de aprofundamento em razão dos estritos limites deste
artigo. Para a finalidade almejada, nos limitaremos a analisar o Texto Cons-
titucional, em especial o Capítulo denominado “Do Sistema Tributário Na-
cional”, previsto entre os artigos 145 a 162 da Constituição Federal.

Dentre as funções desempenhadas por tais dispositivos, evidencia-se
a definição das regras-matrizes de incidência de cinco diferentes espécies
tributárias, quais sejam: impostos, taxas, contribuições de melhoria, em-
préstimo compulsório e contribuições especiais. Ademais, há uma rígida de-
finição de competências, de sorte a partilhar a aptidão para instituir tributos
entre os diferentes entes Federados. 

Assim, a Constituição Federal estabelece que as taxas (art. 145, II) e a
contribuição de melhoria (145, III) são de competência comum, de forma
que, respeitadas as respectivas competências administrativas, as três esferas
de governo poderão vir a criá-las.

As demais espécies tributárias são partilhadas de maneira privativa, oca-
sião em que é possível constatar incisiva concentração de competências nas
mãos da União, a qual pode instituir: Empréstimo Compulsório (art. 148);
Contribuições Especiais - salvo exceções (art. 149), Impostos Residuais (art.
154, I); Imposto Extraordinário de Guerra (154, II); além da competência para
instituir os impostos nominados pelo art. 153, incidentes sobre a Importação
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(II), Exportação (IE), Renda (IR), Produtos Industrializados (IPI), Operações
Financeiras (IOF), Propriedade Rural (ITR) e Grandes Fortunas (IGF). 

Destarte, com fundamento no art. 155, os Estados-membros e o Distrito
Federal podem instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doações
de bens ou direitos (ITCMD), operações de Circulação de Mercadorias e
Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
(ICMS), e sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Aos municípios e ao Distrito Federal, na forma dos art. 156 e 147, in-
cumbem os impostos que incorram sobre Propriedade predial e territorial
urbana (IPTU), Transmissão onerosa de Bens Imóveis por ato Inter Vivos
(ITIV), e Serviços de Qualquer Natureza (ISS), além da Contribuição para
o custeio da Iluminação Pública – prevista no art. 149-A. 

Como acima pontuado, as contribuições especiais – classificadas em
contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico
e contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas –
são, em regra, de competência privativa da União. No entanto, além da ex-
ceção relativa a contribuição de custeio da iluminação pública, acima indi-
cada, é constitucionalmente prevista uma segunda exceção concernente à
competência dos Estados e Municípios para instituírem contribuição previ-
denciária, a ser cobrada dos respectivos servidores, acaso tenha sido insti-
tuído regime próprio de previdência em benefício dos mesmos.

Em comum, podemos indicar que ambas exceções foram inseridas no
Sistema Tributário Nacional por Emenda à Constituição, de onde se extrai que
em 1988, quando da promulgação da Constituição Federal a competência para
instituir contribuições especiais era exclusiva da União – sem exceções.

1.3 REpARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTáRIAS
Além das receitas tributárias próprias ou discriminadas por fonte, a Consti-
tuição Federal faz uma discriminação por produto, isto é, garante a deter-
minados entes políticos a participação no produto da arrecadação de tributos
instituídos, fiscalizados e arrecadados por outros entes.

Sobre essa técnica de partilha de receitas, que está disciplinada nos ar-
tigos 157 a 162 da Constituição Federal, Luciano Amaro aduz:

O produto da arrecadação de determinados tributos, instituídos por certo
ente político, não é por este apropriado, ou não é por ele totalmente apro-
priado, mas partilhado com outros entes políticos. Desse modo, as decisões
sobre o nível de incidência dependem do ente  político titular da competên-
cia; mas a arrecadação resultante das leis que ele editar não lhe pertence in-
tegralmente, pois é partilhada. Essa divisão de receitas ocorre nas formas di-
reta e indireta. No primeiro caso, os titulares do produto da arrecadação
recebem os recursos de forma direta, sem nenhum tipo de intermediação, é o
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caso, por exemplo, do repasse de 50% do IPVA, que os Estados devem fazer
aos Municípios. Na partilha indireta, o montante arrecadado a ser repartido
integrará primeiramente um fundo, ao invés de ser repassado diretamente ao
participante (AMARO, 2011, p.116).

Por meio da repartição direta, serão destinados aos Estados todo o valor
retido a título de IR sobre rendimentos pagos por eles, suas autarquias e fun-
dações; 20% do que for auferido através de tributos instituídos no exercício
da competência residual da União; e 30% do IOF incidente sobre o ouro.  

Aos Municípios, além da receita proveniente dos tributos instituídos
pelo próprio Ente, serão destinados pela União todo o valor retido a título
de IR sobre rendimentos pagos por eles, suas autarquias e fundações; 50%
do ITR cobrado sobre os imóveis rurais situados em seu território – o qual
pode ser integralmente destinado aos Municípios que passem a fiscalizar e
cobrar o tributo, nos termos do art. 153, § 4º inciso III - além de 70% do
valor arrecadado com o IOF incidente sobre o ouro.

Além de repasses feitos diretamente pela União, os Estados também
repartem parte do valor arrecadado com os Municípios. Neste sentido, re-
passam 50% do valor amealhado com o IPVA em relação aos automóveis
licenciados nos respectivos territórios dos Municípios, bem como 25% dos
valores arrecadados através da cobrança do ICMS.

Frise-se, ainda, que o art. 159 III da CF, determina que a União com-
partilhe 29% do produto da arrecadação do CIDE-Combustíveis com os Es-
tados. Do valor total recebido por estes, 25% devem ser destinados aos Mu-
nicípios, consoante § 3º do mesmo dispositivo. 

No que tange à repartição indireta, tem-se que os tributos participan-
tes dessa modalidade são o IR, o IPI, e a CIDE-combustíveis, os quais tem
parte das respectivas arrecadações, obtidas pela União, partilhada com Es-
tados e Municípios por meio dos fundos de participação, na forma do art.
159 da CF/88. 

Uma vez apresentadas as considerações relativas à partilha da compe-
tência tributária e partilha da arrecadação, faz-se necessário analisar os dita-
mes constitucionais e as disposições legislativas concernentes ao papel de
cada um dos Entes Federados e ao financiamento da saúde pública no Brasil.

2. O FINANCIAMENTO DA SAÚDE pÚBLICA NO BRASIL
A Constituição Federal Brasileira positiva no seu art. 196 a Saúde como um
direito fundamental do ser humano e, como tal, inerente a todos e dever do Es-
tado Federal que deve garanti-lo 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.
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O conceito de saúde adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro é
o mesmo utilizado pela Organização Mundial da Saúde, quer dizer, a saúde
é concebida como o estado de completo bem-estar físico, mental e social,
e não apenas como a ausência de doença. Esta formulação pode ser de-
preendida do parágrafo único do artigo 3° da Lei Orgânica do SUS, Lei
8.080, de 1990.

O Sistema Único de Saúde, criado pela Carta Política de 1988 e imple-
mentado pela legislação infraconstitucional constitui-se como o mecanismo
estatal hábil a materializar o direito fundamental à saúde, por meio de um
conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e instituições públicas fe-
derais, estaduais e municipais, além de contemplar a atuação da iniciativa
privada em caráter complementar.

Com o fito de custear tais atribuições, a CF determina que o SUS seja
financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Em que pese tal estipulação esteja contida na redação originária do art.
195 da CF, apenas no ano 2000, após a promulgação da Emenda Constitu-
cional nº 29 é que se passou a haver definição expressa no sentido de que a
aplicação de recursos voltados para a saúde deveria ser feita anualmente e
respeitar parâmetros mínimos. 

Essa mesma emenda definiu a origem dos recursos para o investimento
em saúde, fixou o investimento a ser feito pela União e deixou a cargo de
lei complementar estabelecer e avaliar, a cada cinco anos, os percentuais
mínimos de aplicação a serem feitas pelos Estados e Municípios. 

A emenda n° 86 de 2015 alterou o percentual de aplicação em ações e
serviços públicos de saúde praticados pela União, sendo que, atualmente, o
percentual vigente é de 15%. Cumprindo com a diretriz constitucional, a
Lei Complementar 141/2012 estabeleceu no seu artigo 6º que os Estados e
Distrito Federal aplicarão o percentual de 12%, enquanto que no artigo 7º
foi definido 15% como percentual mínimo para os Municípios. 

Esses percentuais devem ser investidos em ações e serviços públicos
de saúde, sendo que o art. 3° da Lei Complementar 141, de 2012, elenca um
rol de ações e serviços que podem ser assim considerados para efeito de apli-
cação dos recursos mínimos peles entes da Federação.

Uma vez definidos os percentuais mínimos a serem obrigatoriamente
aplicados pelos Entes Federados, faz-se necessário indicar a base imponível
sobre as quais os mesmos irão incidir. Neste diapasão, os quadros abaixo
demonstram a base de cálculo de cada um desses percentuais em relação ao
ente político respectivo.

Conforme artigo 198, § 2º inciso I da Constituição Federal, a partir de
2017 a União deve aplicar, ao menos, 15% da sua Receita Corrente Líquida
em ações e serviços públicos de saúde. Por sua vez, o conceito de Receita
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Corrente Líquida é definido pelo inciso IV do art. 2º da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e
nos onze anteriores, mediante a seguinte regra de cálculo: 

Extraído de: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016.

Saliente-se que no caso da União, diferentemente do que ocorre com Es-
tados e Municípios, a base de cálculo é definida de maneira ampla, abarcando
as mais diversas receitas auferidas e não se restringindo, apenas, a arrecadação
de alguns tributos como acontece com Estados e Municípios. 

O art. 198, § 2º II da CF estabelece que os Estados e Distrito Federal
devem considerar como base imponível para o seu investimento em Saúde o
SUMÁRIO

RECEITA CORRENTE (I)

Receita Tributária

Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

Transferências Correntes

Receitas Correntes a Classificar

Outras Receitas Correntes

DEDUÇÕES (II)

Transf. Constitucionais e Legais

Contrib. Emp. e Trab. p/ Seg. Social

Contrib. Plano Seg. Social do Servidor

Compensação Financeira RGPS/RPPS

Contr. p/ Custeio Pensões Militares

Contribuição p/ PIS/PASEP

PIS

PASEP

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)



total da arrecadação com os impostos próprios, nominados pelo art. 155 da
CF, além das receitas auferidas em razão da partilha direta e indireta de re-
cursos federais. Sobre tal monta devem ser deduzidas, ainda, as transferên-
cias de valores realizadas em favor dos Municípios. Neste sentido:

Extraído de: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016.
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ESTADOS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD

Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação - ICMS

Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

Dívida Ativa dos Impostos

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

Cota-Parte FPE

Cota-Parte IPI-Exportação

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

Desoneração ICMS (LC 87/96)

Outras

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)

Parcela do ICMS Repassada aos Municípios

Parcela do IPVA Repassada aos Municípios

Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III

VALOR MÍNIMO DA RECEITA DE COMPETÊNCIA ESTADUAL A SER APLICADO
EM ASPS (V) = (IV x 0,12)



Com fundamento na fórmula acima é possível analisar os dados do Sis-
tema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), dis-
ponibilizado pelo Ministério da Saúde com fundamento em informações
prestadas pelos próprios Entes Federados e constatar que, considerando o
percentual obrigatório de investimento de 12%, todos os Estados cumpriram
com o ditame constitucional no ano de 2016. Vejamos:
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Região/UF %
�
TOTAL 23,96
�
Região Norte 21,04
�
Rondônia 25,09
�
Acre 15,95
�
Amazonas 22,20
��
Roraima 16,50
�
Pará 21,42
�
Amapá 17,79
�
Tocantins 18,31
��
Região Nordeste 21,36
�
Maranhão 22,92
��
Piauí 23,95
�
Ceará 24,61
��
Rio Grande do Norte 24,78
�
Paraíba 21,10
�
Pernambuco 18,91
�
Alagoas 21,29

Sergipe 19,04
�
Bahia 19,67
�
Região Sudeste 25,51
�
Minas Gerais 24,22
�
Espírito Santo 20,52
�
Rio de Janeiro 26,87
�
São Paulo 25,86
�

  
�

 
�

  
�

    
�

  
�

    
�

  
�

 



Extraído de: SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS
PÚBLICOS EM SAÚDE 

Como pode ser visto, no ano referência, 2016, todos os Estados dispen-
deram valor superior ao mínimo exigível. Ao realizar o cotejo de informa-
ções de forma regionalizada, pode-se constatar que os Estados da Região
Sudeste têm a maior média de aplicação, sendo esta de 25,51%. Em segundo
lugar, está a Região Centro-Oeste, com 24,37%. A região Sul vem em ter-
ceiro com 23,19%. As Regiões Nordeste e Norte aparecem nas últimas po-
sições, com os percentuais de 21,36% e 21,04%, respectivamente, que jun-
tos totalizam um investimento médio total em saúde por parte dos Estados
de 23,96%.

Por fim, em relação aos Municípios, o art. 198, § 2º, III da CF estabe-
lece que o percentual mínimo a ser aplicado em investimentos de saúde deve
incidir sobre uma base composta pelo valor total arrecadado com os impos-
tos de suas respectivas competências, definidas pelo art. 156, bem como
sobre o valor partilhado pela União e pelos Estados, na forma dos artigos
158 e 159, todos da Constituição Federal.
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�
Região Su l23,19
�
Paraná 24,29
�
Santa Catarina 24,69
�
Rio Grande do Sul 21,21
�
Região Centro-Oeste 24,37
�
Mato Grosso do Sul 26,04
�
Mato Grosso 26,69
�
Goiás 22,31

MUNICÍPIOS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)
�
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

    

        

   

         

      

 

 

 

 

 

       

   

          
        

         
      



Extraído de: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016.

Considerando a base imponível acima indicada e os dados disponíveis
no SIOPS, em especial o indicador 3.2, o qual dimensiona a aplicação de re-
cursos próprios (impostos e transferências) em ações e serviços públicos de
Saúde é possível constatar que os Municípios vêm respeitando o percentual
mínimo de investimento, como pode ser visto a seguir:
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�

      

       

       

       

Imposto Territorial Rural - ITR

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

Dívida Ativa dos Impostos

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

Cota-Parte FPM

Cota-Parte ITR

Cota-Parte IPVA

Cota-Parte ICMS

Cota-Parte IPI-Exportação

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

Desoneração ICMS (LC 87/96)

Outras

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

VALOR MÍNIMO DA RECEITA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL A SER APLICADO
EM ASPS1 (IV) = (III x 0,15)

APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS (IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS)
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – EM %

FAIXA POPULACIONAL - MUNICÍPIOS, SALVO CAPITAIS 2014 2015 2016

ATÉ 5.000 20,78 20,64 20,24
�
DE 5.001 A 10.000 22,16 21,86 21,60

DE 10.0001 A 20.000 22,99 22,77 22,58
�
DE 20.001 A 50.000 22,90 23,32 22,90

      

      

      

     
�

          

       
�

       



Fonte: Elaboração Própria, dados obtidos no SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE. 

Tendo em vista que os Municípios, por vinculação constitucional,
devem aplicar não menos que 15% em ações e serviços públicos de saúde, a
tabela acima expõe os percentuais praticados pelas pessoas políticas muni-
cipais, nos últimos três anos. Da observação dos dados, chega-se à conclusão
muito parecida com a obtida da análise dos dados referentes aos Estados, isto
é, os Municípios brasileiros efetivamente cumprem o mandamento constitu-
cional, aplicando além do exigido.

Tal análise é ratificada em Municípios de todas as faixas populacionais
(de “Até 5.000 habitantes” à Municípios com População “Acima de 400.001
habitantes”), bem como em relação às capitais dos Estados Brasileiros.

Até aqui, os dois grupos de dados apresentados nos levam na direção
de admitir a efetividade e a eficiência da vinculação constitucional de re-
ceitas, na medida em que os Estados e Municípios realizam os investimentos
minimante exigidos em prol da saúde da população.

No entanto, como é de conhecimento público e notório, a população bra-
sileira sofre em razão de uma rede de atendimento básico incapaz de suprir as
necessidades mínimas, dada à escassez de recursos materiais e de mão de obra
capacitada. Tal realidade é evidenciada na demora para realizar a marcação
de exames básicos e necessários, na ausência de leitos para internamento, ins-
talações precárias e no caos registrados nas emergências públicas. Ilações
mais amplas só poderão ser realizadas após a análise de outros dados empíri-
cos relacionados aos Municípios, que serão objeto de tópico apartado.

3. A ARRECADAÇÃO MUNICIpAL E A VINCULAÇÃO DE
RECEITAS pARA INVESTIMENTOS EM SAÚDE 
Como pode ser analisado, os Municípios cumprem com o investimento mí-
nimo em saúde constitucionalmente definidos. Entretanto, é possível aduzir
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DE 50.001 A 100.000 24,09 24,43 24,64

DE 100.001 A 200.000 24,28 24,37 24,84

DE 200.0001 A 400.000 25,62 25,81 26,20

ACIMA DE 400.0001 26,14 27,02 27,78
�
MÉDIA DE TODOS OS MUNICÍPIOS - SALVO CAPITAIS 24,05 24,21 24,3

MÉDIA DE TODAS AS CAPITAIS 20,1 20,88 23,07
�
MÉDIA DE TODOS OS MUNICÍPIOS 22,94 23,27 23,96



que as mazelas do Sistema Único de Saúde são, ainda que parcialmente, ex-
plicadas pela concentração de receitas promovidas pela Constituição Fede-
ral em favor da União e Estados.

Como anteriormente mencionado, aos Municípios foram atribuídas di-
versas competências administrativas sem que lhe fossem atribuídas compe-
tências tributárias suficientes para fazer frente às mesmas. Dada tal circuns-
tância, foram criados mecanismos de partilha dos valores arrecadados, os
quais se apresentam como importantes fontes de receitas, mas não resolvem
o âmago da questão. 

Neste sentido, com fundamento no indicador 1.2 do SIOPS, o qual apre-
senta o percentual de participação das transferências intergovernamentais em
relação ao total de receitas dos Municípios, foi elaborada a planilha abaixo, a
qual leva em consideração, ainda, o tamanho dos referidos entes. Vejamos:

Fonte: Elaboração Própria, dados obtidos no SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE. 

Como pode ser observado, tal planilha evidencia que grande parte das
receitas municipais dependem de repasses oriundos das esferas Estadual e
Federal. A dependência das esferas estadual e federal é ainda mais acentuada
nos municípios menores, os quais não possuem receitas próprias, chegando
a uma média de 86,33%, no ano de 2016, para aqueles que possuem até cinco
mil habitantes. 
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FAIXA POPULACIONAL 2014 2015 2016
�
ATÉ 5.000 83,40 85,09 86,33

DE 5.001 A 10.000 81,85 82,80 84,17

DE 10.0001 A 20.000 81,82 82,35 83,62

DE 20.001 A 50.000 78,08 78,28 79,55

DE 50.001 A 100.000 71,84 71,84 72,49

DE 100.001 A 200.000 66,31 65,45 67,04

DE 200.0001 A 400.000 60,53 59,90 60,78

ACIMA DE 400.0001 57,09 55,26 53,86

MÉDIA DE TODOS OS MUNICÍPIOS - SALVO CAPITAIS 70,99 70,66 71,54

MÉDIA DE TODAS AS CAPITAIS 42,79 42,12 39,14
�
MÉDIA DE TODOS OS MUNICÍPIOS 64,63 62,94 63,12



Também considerando os dados de 2016, pode-se dizer que a partici-
pação média das transferências intergovernamentais em relação ao total de
Municípios do país, salvo as capitais estaduais, foi de 71,54%. Entretanto,
há situações extremadas de cidades que dependem quase que exclusivamen-
te de tais transferências, eis alguns exemplos:

Fonte: Elaboração Própria, dados obtidos no SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE. 

Naturalmente, tais dados decorrem de uma série de fatores como o ex-
cessivo número de municípios em nossa federação, que por vezes são cria-
dos por conveniência política e não socioeconômica, o restrito desenvolvi-
mento dos sistemas tributários municipais e a estrutura administrativa
deficitária, o que inviabiliza a arrecadação tributária. No entanto, tais temas
fogem ao âmbito de estudo deste artigo. 

Por ora, a conclusão que pode ser extraída de tais dados é que a partilha da
competência tributária é realizada de maneira disforme, razão pela qual grande
parte dos Municípios depende de repasses intergovernamentais para subsistir.

As capitais dos Estados, por sua vez, apesar de aparentemente possuí-
rem um sistema tributário mais organizado e de um maior desenvolvimento
econômico do que as cidades do interior – o que incrementa a possibilidade
arrecadatória - possuem quase 40% da sua receita total dependente de re-
passes Estaduais e Federais.

Apesar de parte destes repasses serem obrigatoriamente destinados ao
investimento em Saúde, tal fato não resolve o problema haja vista a inexis-
tência de autonomia dos Municípios beneficiados por tais repasses nos pro-
cedimentos de instituição, fiscalização e cobrança dos tributos cuja arreca-
dação lhes são destinadas.

Isso acaba por ocasionar algumas distorções, como quando a União concede
benefícios fiscais de tributos cuja arrecadação é partilhada. À título de exemplo,
podemos mencionar a MP 451/2008 que, dentre outros temas, promoveu deso-
nerações relacionadas ao Imposto de Renda (IR) e ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), tributos que integram o sistema de repartição de receitas.
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CIDADE PERCENTUAL
�
Manacapuru/Amazonas 95,84%

Tucano/BA 96,34%

Óbidos/Pará 96,52%

Vargem Grande/Maranhão 97,57%



Ao assim proceder, a União promoveu incentivos ao setor produtivo bra-
sileiro, entretanto a queda na arrecadação de tais impostos trouxe como con-
sequência a redução de repasses aos fundos de participação estadual e muni-
cipal, prejudicando, sobremaneira, os Municípios que se viram de mãos atadas
diante da redução das suas receitas. 

4. O INVESTIMENTO pÚBLICO BRASILEIRO EM SAÚDE
EM COTEJO COM OUTROS pAÍSES 
Não obstante o cumprimento do percentual mínimo da vinculação constitu-
cional de receitas para a saúde, quando analisado o total de gastos (Federais,
Estaduais e Municipais) em saúde por habitante no ano de 2016, a ideia de
eficiência da vinculação de recursos para o SUS deixa de ser verdadeira.

Inobstante os Estados e Municípios aplicarem mais que o obrigatório em
ações e serviços públicos de saúde e a União situar-se próximo a tal patamar,
vale dizer, em que pese os destinatários da norma cumprirem com a mesma,
o valor per capito investido em Saúde se mostra insatisfatório ao atingimento
do acesso à saúde integral e universal a que se pretende.

Neste sentido, é imperioso analisar os dados fornecidos pelo relatório
da Organização Mundial da Saúde, relativos ao ano de 2014, os quais evi-
denciam o baixo investimento nacional em Saúde: 

Fonte: Elaboração Própria, dados obtidos na Organização Mundial da
Saúde (2017). 
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PAÍS % do PIB Investimento Público Per Capita (US$)
�
Argentina 4.79 335.44
�
México 6.30 350.57

Brasil 8.32 436.19

Chile 7.79 562.60

Costa Rica 9.31 704.88

Portugal 9.50 1.359.07

Itália 9.25 2.463.29

Reino Unido 9.12 3.271.52

Canadá 10.45 3.753.46

Estados Unidos 17.14 4.541.17



Da observação da tabela, pode-se concluir que o Estado Federal Brasi-
leiro, no ano de 2014, gastou mais em saúde do que a Argentina e o México e
menos do que os demais 7 países analisados. Entretanto, tais países não pos-
suem um Sistema Universal de Saúde, semelhante ao SUS brasileiro, isto é,
não seguem a premissa de acesso universal. 

Por outro lado, nos Estados Unidos, onde o sistema de saúde adotado
pelo Estado se aproxima mais do modelo assistencialista – haja vista ser des-
tinado àqueles que não possuem condições financeiras de pagar pelos servi-
ços - o gasto per capito foi de US$ 4.541.17. Enquanto isso, no Brasil, onde
o Sistema de Saúde, se propõe universal, implementado com base no modelo
de seguridade, o gasto em saúde por habitante alcançou tão somente a cifra
de US$ 436.19. Ou seja, mesmo não possuindo um sistema que se pretenda
universal e integral, os Estados Unidos têm um gasto com saúde mais de dez
vezes maior que o brasileiro. 

Analisando os gastos a partir da similitude entre os sistemas de saúde
existentes entre os países da tabela, devemos comparar os dados brasileiros
com os disponíveis a respeito do Canadá e Reino Unido que possuem mo-
delos de sistemas de saúde com a pretensão de serem universais e financia-
dos pelo Estado. Nada obstante isso, em 2014, o Canadá gastou com a saúde
de seus habitantes 8.6 vezes mais que o Brasil e o Reino Unido 7.5 vezes
mais, o que reforça a ideia de que os recursos destinados à Saúde ainda são
insuficientes para fazer frente às necessidades da população brasileira.

CONSIDERAÇõES FINAIS
Este trabalho é apenas um recorte do macro universo do financiamento da
saúde pública no Brasil. No entanto, não obstante isso, da análise dos dados
teóricos e empíricos colacionados até aqui, são perceptíveis as inconsistên-
cias relacionadas ao tema.

A inovação produzida pela CF/88 ao criar o Sistema Único de Saúde e
vincular receitas para a saúde é de inigualável relevância, sobretudo quando
confrontada com a realidade da saúde pública antes da Carta de 88. Todavia,
em que pese o cumprimento do mandamento constitucional por parte de Mu-
nicípios e Estados-membros, os gastos com saúde permanecem baixos, prin-
cipalmente quando contrastados com números internacionais.

Uma das razões dessa ineficiência da vinculação de receitas para a
saúde pode ser encontrada nas diminutas receitas dos Municípios. Dito de
forma mais clara, de muito pouco vale determinar a obrigatoriedade da apli-
cação anual de não menos que 15% dos recursos municipais em saúde, se a
base de cálculo sobre a qual esse percentual incide é pequena. 

Sendo assim, o federalismo brasileiro também deve ser ponderado, vez
que há uma nítida e irrefutável concentração de receitas nas mãos da União,
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em detrimento dos Estados e, precipuamente, dos Municípios. Os entes mu-
nicipais, mesmo aplicando mais que 15% em ações e serviços públicos de
saúde não conseguem oferecer um sistema de qualidade aos seus habitantes.

O sistema de repartição de receitas pode ser levantado como solução
para essa concentração de renda, porém ele não resolve o problema, apenas
o mitiga. O mitiga porque permite que os municípios funcionem, haja vista
que a maioria deles é dependente dos repasses intergovernamentais, mas,
por outro lado, não põe fim ao problema por continuar deixando esses entes
subordinados aos repasses da União e Estados-membros.

Ao se defrontar os gastos brasileiros com os gastos de outros países, é
possível observar que mesmo países que não adotam sistemas públicos de
saúde com base no modelo de seguridade despendem mais recursos para a área
do que o Brasil. Foi o caso dos Estados Unidos, no ano de 2014, por exemplo.

A Constituição Federal de 1988 criou o SUS e vinculou receitas para
ele, mas não cuidou de estruturar o financiamento de tal Sistema de modo a
fazer com que ele seja integral, como determina a própria Carta Política. Por
isso mesmo, a saúde precisa de mais recursos, que podem ser viabilizados
através da alteração dos percentuais de aplicação obrigatória em saúde, de-
terminando que os entes que possuem receitas maiores invistam mais, de
modo a tornar os investimentos proporcionais; realizando uma mudança no
sentido de incrementar essa base imponível, abrangendo recursos outros ou
promovendo uma mudança na repartição da competência tributária, mudan-
ça essa mais profunda, mas igualmente apta prover os recursos necessário
a tornar o direito à saúde uma realidade no Brasil.
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Resumo: O presente artigo analisa a necessidade de se regular o para-
digma atual do capitalismo. Tem por objeto a sustentabilidade do desen-
volvimento econômico global no que concerne à assistência fornecida
pelos países ricos aos países pobres na conjuntura moderna, pressupon-
do os caminhos que permeiam a criação de um imposto mundial sobre o
capital. Para isso, a obra de Thomas Piketty, O Capital no Século XXI, é
usada como referencial teórico devido a sua relevância nos meios aca-
dêmico e político internacionais. Segundo este autor, o mundo depara-
se com uma realidade cada vez mais desigual e numa tendência expo-
nencial de aumento da concentração de riqueza. Cuida, ainda, de
identificar quais características do sistema fazem com que tantas dispari-
dades permaneçam, bem como o que poderia proporcionar uma trans-
formação a nível global. 

Palavras-chave: Democracia; Desenvolvimento econômico global; Distri-
buição de renda e riqueza; Imposto mundial; Thomas Piketty.

Abstract: This article intends to present the need to regulate capitalism’s
current paradigm. It attempts to provide an understanding of democracy
through a critical discussion of alternative ways of rethinking state functions
definitions. Its goal is to analyze how a global economic development sus-
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tainability is related to the assistance provided by rich to poor countries in
the modern conjuncture, the presupposing paths leading to the creation
of global capital tax. 

For this, the work of Thomas Piketty, The Capital in the 21st Century, is
used as a theoretical reference for its relevance in the international academic
and political circles. According to Piketty, the world is faces whith an increas-
ingly unequal reality and an exponential tendency for enlarging wealth’s con-
centration. It also seeks to identify which features of the system’s features may
it remain, as well as what could provide global transformation.

Keywords: Distribution of income and wealth; Global economic develop-
ment; Democracy; World tax; Thomas Piketty.

INTRODUÇÃO
As inter-relações entre as áreas de conhecimento do Direito e da Economia
são óbvias, porém, sua abordagem analítica tem sido estanque com prejuízo
para o entendimento de fenômenos multifacetados. 

Este artigo tem como objetivo refletir e analisar o cenário atual e as co-
nexões transformadoras oriundas de uma visão clara dos fenômenos jurídi-
cos e econômicos contra a pobreza global.  Tem como fundamento teórico
a obra ‘O capital no século XXI” do economista francês Thomas Piketty,
pois essa obra tem como objetivo analisar a evolução do capital até onde os
dados históricos permitiram, isso, possibilitou imprescindíveis conclusões
acerca da desigualdade econômica e social.

Isto posto, demonstra, ainda, que o capitalismo de livre mercado, na
ausência de uma grande intervenção redistributiva por parte do Estado, pro-
duz oligarquias antidemocráticas. Também documenta com detalhes como
a desigualdade social da riqueza e da renda evoluíram. E a partir dessa afir-
mativa, o economista perfaz uma defesa e estudo da tributação progressiva
visando um imposto mundial sobre o capital. 

O presente trabalho investiga os caminhos que estruturam um eventual
imposto mundial sobre o capital, respaldado em análise conjuntural do papel
do Estado num ambiente econômico globalizado. 

Esse imposto tem lugar com a finalidade de abastecer um financiamen-
to internacional mundial planejado e rigorosamente supervisionado, dire-
cionado para as nações pobres ou em subdesenvolvimento, visando um efi-
ciente progresso social e econômico como ideal a ser atingido por todos os
povos dessas respectivas nações. 
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A pesquisa deixa explícito os motivos pelos quais a desigualdade é, e
sempre será, prejudicial a qualquer sociedade, sobrevindo desse fato a obri-
gação de os países atuarem contra isso, pois, ao contrário da crença defendida
por muitos, o capitalismo de livre mercado por si só não regularia a taxa de
capital-renda de modo satisfatório, sendo vital a ação governamental.

1. DA NECESSIDADE DE REGULAR O CApITAL NO
SÉCULO xxI
No século XXI o capital avança e a democracia recua, pois desrespeita as li-
mitações políticas e institucionais que haviam contido o ‘espírito selvagem’
desse sistema em outros momentos.   

O feito de o capitalismo ter conseguido sobreviver às teorias sobre o
seu fim não significa que será capaz de se permanecer para sempre, por isso,
sua sobrevivência dependerá constantemente de um trabalho de reparação. 

Esse contexto está diante de uma dinâmica endógena de autodestruição,
porém ainda haverá num longo intervalo, um período prolongado de entropia
social e desordem, devido a isso, o fim do capitalismo deve ser entendido
como um processo, não como um incidente.

Nessa linha de raciocínio, Thomas Piketty faz em sua obra um diag-
nóstico que tem por fundamento as contradições substanciais relativas ao
aumento dos contrastes da Europa e dos Estados Unidos das América. 

A característica basilar dessa investigação decorre do fato de que os
contratastes desses dois ‘mundos’ estão sendo transformados em um atributo
do passado e, neste século, as confluências do pior dessas duas realidades,
de acordo com Piketty, poderão criar um padrão de disparidades e injustiças
sociais nunca antes vivido e assustador acúmulo de riqueza e renda (PIKET-
TY, 2014, p. 571). Assim, explica a necessidade de ser estabelecido um
“novo capitalismo patrimonial” (PIKETTY, 2014, p. 173)

A temática de Piketty é baseada na razão capital/renda, pois o econo-
mista detalha que o capital de um país é composto por propriedades rurais,
imóveis residenciais, o capital das firmas e das organizações governamen-
tais, incluindo imóveis, máquinas, computadores, patentes e ativos líquidos
detidos em todo o mundo, ou seja, os ativos detidos por residentes menos
os ativos no país detidos por estrangeiros (PIKETTY, 2014, p. 47-50). 

Posto isto, quando o autor relata que tanto na França como na Inglaterra
a razão capital/renda era em torno de 7 ao longo dos séculos XVIII e XIX,
isso significa que o capital acumulado era em torno de 7 vezes maior do que
a renda gerada nesses dois países a cada ano; a lógica adotada é que a renda
nacional é igual ao produto interno bruto (PIB) menos a depreciação mais a
renda líquida recebida do exterior.

Nos últimos quarenta anos, essa proporção tem aumentado de modo
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marcante nos países ricos, a ponto de se aproxima dos índices observados
na ‘‘bela época’’, entre 1871 a 1914, quando “o capital imperava” (PIKETTY,
2014, p. 154). 

Ainda de acordo com Piketty, a explicação para esse desenvolvimento
deve-se ao evento de que as de poupança apenas se superarem após a crise da
primeira metade do século XX permitindo, assim, uma aceleração da acumu-
lação de capital, porém, no que diz respeito à razão referente à melhoria da
renda nacional, essa ficou cada vez mais lenta (PIKETTY, 2014, p. 212). 

Acrescido a tudo isso, também aconteceu o restabelecimento dos pre-
ços dos imóveis e das ações negociadas em bolsa, oriundo das desregula-
mentações avaliadas naquele momento, ou seja, “em um ambiente político
que era essencialmente muito mais favorável à riqueza privada “(PIKETTY,
2014, p. 173).

A análise dessa trajetória capital/renda explica boa parte da desigual-
dade na Europa no decorrer do século XX. Por isso, uma das muitas novi-
dades trazidas na obra de Piketty é a clareza de que essa razão, capital/renda,
é responsável e, também, origem da desigualdade. 

E justamente devido a isso, é vital a realização da análise da riqueza
acumulada e de sua distribuição. 

Em contrapartida, nos Estados Unidos, esse raciocínio não tem lugar,
dado que, a razão capital/renda foi muito mais estável quando comprada à de
países europeus, além do fato que, a explosão dos altos salários dos executivos
das grandes empresas ser o fator definitivo para o alargamento das desseme-
lhanças sociais na atualidade norte-americana. (PIKETTY, 2014, p. 150-156). 

Ademais, a riqueza acumulada nos Estados Unidos teve uma função
diferente durante o século XIX, pois foi determinada essencialmente por
meio de altos fluxos migratórios pois os imigrantes levaram consigo ínfimo
capital acumulado. 

De modo diferente, na Europa a economia capitalista apoiou-se nas ri-
quezas herdadas do Ancien Régime. Vale lembrar que, o impacto destrutivo
das duas grandes guerras mundiais foi insignificante para o capital norte-
americano. Na verdade, os EUA lucraram muito com essas guerras.

Posto isso, Piketty evidencia que a discrepância dos salários teve um
papel vital para a crescente desigualdade nos Estados Unidos. Por isso, a pes-
quisa desse estudioso descreve com vasta riqueza de detalhes que essa “as-
censão dos super executivos”, não é, exclusivamente, um fenômeno típico
da sociedade norte-americana, uma vez que já pode ser observado, também,
nos outros países de origem anglo-saxão (PIKETTY, 2014, p. 315-321). 

De acordo com os dados, atualmente, confere-se, em grande parte, a
esses vultuosos salários o fato de que esses contrates na economia dos Es-
tados Unidos terem atingido um nível semelhante àquele observado, no iní-
cio do século XX, no continente europeu.
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Visto que, o percentual dos mais ricos ocupantes de um lugar de desta-
que no “ambiente social e não apenas referente à distribuição de renda” (PI-
KETTY, 2014, p. 254) apropria-se de um quinto da renda produzida no país
por ano. Por outro lado, esse mesmo valor é dividido entre toda a outra par-
cela mais pobre da população (PIKETTY, 2014, p. 249).

Nesse ínterim, ao se examinar as economias dos países do Leste, do
Sul e do Norte, em síntese, esses Estados vivem, atualmente, de maneira di-
ferente, o problema do desemprego estrutural e do subemprego. 

E de maneira tal, também convivem com as consequências advindas
dessa realidade, a exemplo, da crescente marginalização social, segregação
e exclusão. Ademais, esses países têm pago um alto preço ambiental oca-
sionado pelo crescimento econômico na segunda metade desse século.

Assim, no Sul, o registro histórico do capitalismo periférico tardio tem
sido excessivamente prejudicial quando se avalia os impactos sociais e am-
bientais. Até mesmo quando se examina a performance dos Tigres Asiáticos
(Hong Kong, Cingapura, Coreia do Sul e Taiwan) que conseguiram atingir
um considerável crescimento industrial a partir da década de 1970, mais
também, padecem com o levado índice de prejuízos sociais e ambientais. 

No Leste Europeu, após a queda do muro de Berlin, os chamados países
em transição enfrentam a desencorajadora tarefa de recuperar suas econo-
mias e, de igual modo, se esforçam para estabelecer instituições políticas,
sociais e econômicas. 

Dado que, essas ferramentas são primordiais para a regulamentação
democrática de uma economia mista e, sem perder de vista, a igualdade so-
cial, prudência ambiental e eficiência econômica, pois essas são suas bases.

Além do mais, os países ricos do Norte atravessam uma crise, isso se
deve ao fato de não estavam preparados para suportar o crescimento lento.
Ainda na Comunidade Europeia os números do desemprego seguem cada
vez maiores e o trabalho continua sendo a principal forma de socialização,
por isso, o desemprego crônico leva à marginalização social. 

Dado que, em decorrência do desenvolvimento tecnológico, os pobres
tornam-se cada vez menos necessários ao resto da sociedade, ainda que
como força de trabalho. Por isso, nas economias avançadas a exploração
tem cada vez mais espaço.

Acrescido a isso, evitar a fuga de indústrias é outra questão ainda pen-
dente pelas políticas econômicas internas nos países do Norte, uma vez que
eles continuam a exaltar, aleatoriamente, o mercado livre. 

A globalização possibilitou ao capitalismo adentrar na fase de predo-
mínio internacional da lógica especulativa sobre a produtiva e da conse-
quente exacerbação da concorrência entre os grandes capitais produtivos
que operam no âmbito internacional. 

Por causa disso, essa fase caracteriza-se pelo aumento da exploração
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dos assalariados em todo o espaço capitalista e também, por mais absurdo
que seja, pela ampliação desenfreada do consumo de produtos dispensáveis. 

Assim sendo, o capital industrial converteu-se em capital especulativo
e sua lógica ficou totalmente subordinada ao método especulativo sobre a
circulação do capital e sua reprodução no espaço internacional. Nessa linha
explica Reinaldo A. Carcantioio que:

O capital especulativo parasitário resultaria da conversão da forma autono-
mizada do capital a juros ou capital portador de juros, quando este ultrapassa
os limites do que é necessário para o funcionamento normal do capital in-
dustrial. Sua lógica especulativa própria chega a contaminar até mesmo as
funções produtivas, autonomizadas ou não, e, assim, o que constituía capital
industrial se converte em capital especulativo. Este, como síntese dialética
do movimento de suas formas funcionais, tem o capital especulativo parasi-
tário como polo dominante (CARCANTIOIO, 1999, p. 285).

Desse modo, essa é a característica basilar que resume essa nova etapa
ou fase do manejo do capital.

Com o estouro da crise mundial em 2007/2008, o cenário externo trans-
formou-se, isso porque a grande entrada de capitais externos se reverteu e
as taxas internacionais de juros deixaram de cair. 

Assim, as economias periféricas passaram a conviver com uma forte ins-
tabilidade cambial, com pressões inflacionárias quando ocorre a desvalorização
da taxa do câmbio, redução no estoque das reservas internacionais, redução nos
preços dos produtos exportados que provocam problemas nas contas externas. 

O efeito da crise para as economias periféricas foi agravar ainda mais
o quadro conjuntural de inserção na economia mundial, uma vez que, por
razões estruturais, é totalmente dependente e subordinada ao comportamen-
to do centro da acumulação mundial de capital, ou seja, das economias de-
senvolvidas que ditam as regras do mercado financeiro.  

Isto posto, é notório que urge a necessidade de regular o capital no sé-
culo XXI a fim de que este caia ou entre em um colapso sem conserto.

2 RELAÇõES ENTRE DEMOCRACIA, ECONOMIA E
DIREITO TRIBUTáRIO NO CENáRIO INTERNACIONAL 
Desde os primórdios, acreditou-se que a motivação essencial para que os in-
divíduos cumprissem suas obrigações fossem as ações coercitivas do Estado.
A sanha arrecadatória e a falta de preocupação com a representatividade da
sociedade sempre andaram lado a lado na linha do tempo. 

No final do século XVIII, sobretudo, com as revoluções inglesa, francesa
e americana, a presença dos indivíduos na condução da coisa pública passou
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a ser fundamental. Em relação a esse novo papel do povo, configurado como
cidadão, Sergio Assoni Filho destaca que:

O exercício do poder sob esse novo paradigma foi decorrente de um contexto
social também inovado, pois a sociedade passou a reclamar fórmulas institu-
cionais que traduzissem os seus verdadeiros anseios e viabilizassem o seu
atendimento (...) com os órgãos estatais, mediante a difusão dos centros de-
cisórios responsáveis pela execução das políticas públicas. (ASSONI FILHO,
2009, p. 32-33) 

Assim, essas relações tornaram-se mais amplas e complexas, à medida
que as sociedades foram se organizando e os governos se desenvolvendo.

A urgência por políticas públicas de diversas ordens (social, econômi-
ca, segurança, educação, saúde, saneamento básico, transporte, comunica-
ção) se estenderam às faixas cada vez maiores da população (PIKETTY,
2014, p. 259), devido ao fato de que os recursos que permitem a realização
desses serviços públicos serem obtidos, na maior parte das vezes, por meio
da arrecadação de tributos. 

Nesse sentido, é evidente que a importância da política fiscal na afini-
dade entre o estado e o seu povo e, ainda, a cobrança de tributos e a alocação
dos recursos provenientes dessa fonte de receita estatal estão na alma do
contrato social entre os cidadãos e o Estado (DAUDE e MELGUIZO, 2010,
p. 5). Tipke e Yamashita afirmam que:

O dever de pagar impostos é um dever fundamental. O imposto não é mera-
mente um sacrifício, mas sim, uma contribuição necessária para que o Estado
possa cumprir suas tarefas no interesse do proveitoso convívio de todos os
cidadãos. O Direito Tributário de um Estado de Direito não é Direito técnico
de conteúdo qualquer, mas ramo jurídico orientado por valores. O Direito
Tributário afeta não só a relação cidadão/Estado, mas também a relação dos
cidadãos uns com os outros. É direito da coletividade. (TIPKE e YAMAS-
HITA, 2002, p.13) 

Nessa linha, a legitimidade fiscal costuma ser baixa em países onde a
relação entre cobrança de tributos e alocação de recursos encontra-se em
desequilíbrio, pois os cidadãos não acreditam ou não percebem que os re-
cursos obtidos com a cobrança de tributos são bem empregados pelo Estado
(DAUDE e MELGUIZO, 2010, p. 9). 

O ponto em evidência nesse fato não tem relação com o valor do tributo,
mas, sim, com a percepção, pelos cidadãos, do bom uso da receita arrecadada.
Por outro lado, quando existe uma percepção positivo do uso das verbas pú-
blicas, e mesmo que a carga tributária seja alta, o cidadão tende a aceitá-la, pois
SUMÁRIO



visualiza benefícios produzidos com a arrecadação, bem como usufrui dos bens
e serviços oferecidos pelo Estado (DAUDE e MELGUIZO, 2010, p. 9). Em
defesa do pagamento de impostos, José Casalta Nabais ressalta que:

Como dever fundamental, o imposto não pode ser encarado nem como um
mero poder para o estado, nem como um mero sacrifício para os cidadãos,
constituindo antes o contributo indispensável a uma vida em comunidade orga-
nizada em estado fiscal. Um tipo de estado que tem na subsidiariedade da sua
própria acção (económico-social) e no primado da alta responsabilidade dos ci-
dadãos pelo seu sustento o seu verdadeiro suporte (NABAIS, 1998, p.679). 

Essa mesma lógica de ‘custo benefício’ aplica-se nas relações e pactos
internacionais entre os países, uma vez que, o Estado nacional é a instituição
soberana que serve de base para o Sistema Global em que vivemos.

É fundamental o papel dos tributos como instrumento da sociedade
quando são enumerados e evidenciados os Direitos Sociais e Humanos e,
ainda também, para a estruturação do Estado a fim de que mantenha suas
instituições em plena capacidade para efetivar tais direitos. 

De igual modo não existirá um Estado livre de tributos, assim como,
não existe um Estado livre do direito. Neste sentido, Aliomar Baleeiro enu-
mera as fontes possíveis de receita de um Estado: 

Para auferir o dinheiro necessário à despesa pública, os governos, pelo
tempo afora, socorrem-se de uns poucos meios universais: a) realizam extor-
sões sobre outros povos ou deles recebem doações voluntárias; b) recolhem
as rendas produzidas pelos bens e empresas do Estado; c) exigem coativa-
mente tributos ou penalidades; d) tomam ou forçam empréstimos; e) fabri-
cam dinheiro metálico ou de papel. Todos os processos de financiamento do
Estado se enquadram nestes cinco meios conhecidos há séculos. Essas fon-
tes de recursos oferecem méritos desiguais e assumem importância maior ou
menor, conforme a época e as contingências (BALEEIRO, 1990, p. 115).

No campo jurídico, só existe um único ordenamento que outorga trata-
mento específico das diversas áreas por ele regidas (BECKER, 1972, item 9).

O Direito Tributário está minuciosamente relacionado com quase todos
os ramos do direito no campo internacional, ganhando um destaque peculiar
por meio dos tratados e convenções internacionais que estabelece mercados
comuns ou evita a bitributação relativa ao imposto de renda (BERLIRI,
1967, p. 9).

Agrupa-se ainda aí o caráter extraterritorial estabelecido para alguns
tributos da União e, ainda também, em acordos no âmbito da Organização
Mundial do Comércio (OMC).
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Importante é informar, também, que evidenciar que entre esses orga-
nismos não há um tribunal internacional mundial que julgue casos tributá-
rios ou interprete tratados de natureza tributária. Pois, as questões ligadas a
tributação internacional são julgadas pelas cortes dos próprios países. 

Porém, há correntes doutrinárias que defendem a criação de um tribunal
internacional, pois na atual realidade político-econômica, a globalização fez
com que os mercados estejam cada vez mais integrados e, consequentemente,
também existe, um notável grau de interdependência entre os países.

Ainda referente às relações tributárias com a economia, nota-se que,
obviamente, são intensas, pois, a tributação implica em gastos para a ativi-
dade econômica e, por outro lado, a liberação da carga tributária pode trazer
inúmeros benefícios para o seu livre exercício.

Ao mesmo tempo, a economia pode causar violação à isonomia ou pre-
venir desequilíbrios de concorrência como no caso dos mecanismos para onerar
determinadas importações de modo a evitar dumping, quando um país se vê
invadido por mercadorias de outro a preço vil (BALEEIRO, 1990, p. 294-295). 

Ainda, o caráter complexo da legislação tributária atua diretamente nos
custos de transação, uma vez que, as operações econômicas estão subordi-
nadas a custos, denominados custos de transação. 

Em vista disso, a medida que essas regras referentes à tributação forem
mais claras e inteligíveis e, também, somadas à informação, à segurança no
cumprimento das garantias do contribuinte e, ainda, ao efetivo acesso à Jus-
tiça, diretamente serão menores os custos de transação, isto é, menor será
os desvios de recursos essenciais para o cumprimento das obrigações tribu-
tárias. (PAULSEN, 2012, p. 34)

Agregado a isso, ainda, ressalta-se que a desvalorização da moeda tem
relação direta com a carga tributária. À vista de tudo isso, a Economia e o
Direito Tributário se correlacionam em inúmeros quesitos de maneira intima
e inquestionável. 

Sem dúvidas, o Estado é o instrumento da coletividade por excelência
em uma sociedade, pois é a forma através da qual a sociedade busca alcançar
seus objetivos políticos fundamentais: a Ordem ou Estabilidade social, a Li-
berdade, o Bem-estar, e a Justiça social.

Então, da análise de diversas sociedades, através de experiências de su-
cesso e fracasso, nota-se que a racionalidade dos cidadãos muda historica-
mente à medida em que alcançam seus objetivos. 

Desse modo, na sociedade ocidental, o povo, após obter a garantia da
propriedade, lutou para se transformar em cidadãos portadores de direitos com
garantias civis plenas, depois passaram a demandar por seus direitos políticos
e, hoje, após alcançada a democracia, os cidadãos buscam por maior justiça.
A efetivação da justiça é o último e mais difícil dos grandes objetivos políticos
das sociedades modernas.
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3 A CRIAÇÃO DO IMpOSTO MUNDIAL SOBRE O
CApITAL: UM pACTO GLOBAL CONTRA A pOBREZA
O século XX tem como característica a crescente cultura do individualismo,
pois as pessoas adquiriram a crença de que são totalmente apartadas da so-
ciedade e, consequentemente, uma das outras. 

Essa característica tem origem no avanço do liberalismo na Europa durante
a época do movimento iluminista, com o passar do tempo, após a Revolução
Francesa conseguiu ir além das fronteiras europeias para se tornar uma crença
hegemônica mundial e consolidar-se com o processo de globalização.

O processo de mundialização das economias capitalistas é responsável
por uma nova conceituação da exclusão social, uma vez que, a depender do
nível de desenvolvimento do país essa exclusão adquire maior ou menor grau.

A complexidade de se encontrar formas de inclusão social na era Moderna
é, dentre outros muitos motivos, o maior responsável pela emergente necessi-
dade de reconstrução do Estado, aspirando-se e combate à pobreza, consequen-
temente, à exclusão social.  A concretização da cidadania como o direito a ter
direitos, obrigações e integração social representa a completude dos direitos
humanos e, em especial, do direito humano ao desenvolvimento.

Gilberto Dupas, coordenador do Grupo de Conjuntura Internacional
da USP, que examina e analisa “o imenso espaço vazio” de ação do Estado,
um órfão da privatização, diante de uma sociedade afetada pela globalização
relata que, na contemporaneidade, “privatizou-se o Estado e não se publi-
cizou o privado” (DUPAS, 2005, p. 80). 

O autor afirma que “Economia Global e Exclusão Social”, “Ética e
Poder na Sociedade da Informação” e “Hegemonia, Estado e Governabili-
dade” (DUPAS, 2001a, 2001b e 2002, p. 2), conjuntamente, formam um ar-
cabouço de fundamentos para se entender o que vem ocorrendo no cenário
mundial desde a queda do Muro de Berlim e a aceitação universal de prin-
cípios econômicos, políticos e filosóficos da globalização.

Nesse contexto, atrelada ao fenômeno da globalização, o consumismo
instituído no modo de vida das sociedades ocidentais ressalta o sentimento
de desamparo, já que quem não consome na proporção da sociedade ociden-
tal, sente-se desamparado não só pela sociedade, mas também, pelo Estado
que não tutela eficazmente o fenômeno da exclusão social. É o que traz
Maria Feitosa:

A precarização e a diferenciação nas relações de trabalho representam fato-
res que, aliados à crise do Estado de Bem-Estar, especialmente na chamada
periferia do mundo capitalista, levaram à enorme exclusão e a desigualdades
sociais. Mais do que explorados, este processo começou a gerar um exército
de excluídos, entes vulneráveis que sequer conseguem pertencer ao mercado
de consumidores. (FEITOSA, 2013, p. 106) 
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Antes da exclusão moderna, o Estado e a sociedade atentavam-se para
as condições de exploração, porém agora essa atenção apresenta-se como
uma maior dificuldade de encontrar formas de inserção social. Por isso, in-
serir na sociedade o excluído é o papel principal das políticas públicas so-
ciais do Estado Moderno. É o que se reproduz dos princípios da Doutrina:

Para aqueles Estados cujos governos abraçam orientação social, importa
adotar as necessárias políticas públicas de inclusão, nos mais variados cam-
pos; para o mercado e para a sociedade civil, os mecanismos da inclusão
passam pela instrumentalização de recursos econômicos e humanos, a serem
repassados ao Estado sob a forma de contribuição. Há que se pensar aqui na
substituição de valores econômicos meramente estéticos ou matemáticos
por valores sociais éticos, que abrangem a responsabilização dos agentes na
urgente tarefa de promoção da igualdade social e da proteção dos vulnerá-
veis. (FEITOSA, 2013, p. 109)

Maria Feitosa (2013, p. 109), ao citar Martins, pontua que o capitalismo
gera excluídos e incluídos segundo sua lógica egoística, assevera que quem
está incluído pelo capital pode estar sendo desenraizado de sua condição
humana, do sentimento de solidariedade e respeito para com o outro. A po-
breza não é uma questão de escassez de bem-estar, mas sim, de incapacidade
para conseguir bem-estar propriamente pela ausência de meios. “A pobreza
deve ser definida a partir da variabilidade interpessoal na conexão entre
renda e capacidades [...] a igualdade de oportunidades passa por uma igual-
dade de capacidades” (SEN e KLIKSBERG, 2010, p. 109). 

Por isso, é que a análise da pobreza precisa adotar, além da perspec-
tiva política e social, também aspectos econômicos. Maria Feitosa (FEI-
TOSA, 2013, p.110) ao citar Meghnad Desai (DESAI, 1995, v.2) evidencia
que, ‘’é igualmente importante tratar a questão da pobreza como conceito
social subjetivo, que engloba inclusive a disposição dos não pobres em trans-
ferir renda aos mais pobres de sua sociedade e os mecanismos de realiza-
ção desta meta’’ 

Nesse contexto, evidencia-se a peculiar importância da juridicidade
das políticas públicas assistenciais na busca constante do desenvolvimento,
destinando-se a um número cada vez maior de pessoas que vivem no limite
do desenvolvimento ou em condições subumanas de extrema hipossuficiên-
cia socioeconômica.

Na atualidade, é impossível considerar apenas um aspecto simplista de
uma solidariedade pontual, presente, mediata, uma vez que, a solidariedade
que configura a razão de ser das políticas sociais e que se desdobra na con-
cretização do desenvolvimento e no combate à pobreza, incorpora, também,
a sustentabilidade das gerações presente e futuras.
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Assim é que a criação de um imposto sobre o capital mundial ou, ainda,
um pacto global contra a pobreza ganha forças e proporções coerentes no
mundo globalizado e moderno. Nessa linha, o próprio Thomas Piketty afir-
ma que: “Seria difícil acreditar que as nações do mundo pudessem concordar
com essa ideia, estabelecer um cálculo de tributação para ser aplicada a todas
as fortunas do mundo e depois redistribuir harmoniosamente essas receitas
entre os países” (PIKETTY, 2014, p. 501). 

Porém, o autor traz um contraponto otimista, concluindo que, o impos-
to mundial sobre o capital é uma utopia útil. Por diversas razões:

Em primeiro lugar, mesmo que uma instituição ideal não se torne realidade
num futuro previsível, é importante tê-la como ponto de referência, a fim de
avaliar melhor o que as soluções alternativas oferecem ou deixam de oferecer. 
Em segundo lugar, não é possível separar essa questão de transparência finan-
ceira e de transmissão de informações da reflexão acerca do imposto sobre o
capital ideal. (PIKETTY, 2014, p. 638)

Num tom radical, Piketty alerta que na falta de uma solução dessa natu-
reza é “provável que prevaleçam diversas formas de reações nacionalistas’’
(PIKETTY, 2014, p. 637). Para implementar esse imposto seria necessário um
nível muito elevado de cooperação internacional, a qual poderia ser buscada
de maneira gradual e progressiva entre os países que assim desejarem, contanto
que que sejam numerosos o suficiente como na Europa, por exemplo.

O direito econômico do desenvolvimento situa-se no âmbito das polí-
ticas públicas, internas ou internacionais, nos campos fiscal, trabalhista, de
regulação econômica, dentre outros; direito humano ao desenvolvimento
configura direitos de solidariedade, encarando o desenvolvimento para além
de sua mera dimensão econômica ou de política econômica. 

A assistência ao desenvolvimento dos países pobres surge em um ce-
nário integrado de ações coordenadas dos países ricos, bem como da parti-
cipação, também, dos países pobres. Nessa mesma linha é que os países po-
bres devem encarar a questão de combate à pobreza de modo drástico e,
também, direcionando seus próprios recursos para vencê-la. Para isso, faz-
se necessário que sejam suprimidos desvios de verbas desnecessários em
guerras, corrupção e disputas ou políticas internas.

Jeffrey Sachs é uma grande referência mundial no combate à pobreza
e, também, é um militante atuante na luta por um pacto global e pelo direito
ao desenvolvimento. Esse economista norte-americano indica estratégias
para o ajuste da assistência internacional ao desenvolvimento a fim de para
que esse auxílio seja eficaz.

Segundo Sachs, em seu livro “O fim da pobreza: como acabar com a mi-
séria mundial nos próximos vinte anos”, essas estratégias devem ser assentadas
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nas Metas de Desenvolvimento do Milênio _MDMs_  e, consequentemente,
desdobrar-se-iam em cinco partes: diagnóstico diferencial; plano de investi-
mentos; plano financeiro; plano dos doadores; plano da gestão pública.
(SACHS, 2005, p. 39)

Por outro lado, o autor afirma que é difícil determinar a quantia total de
assistência ao desenvolvimento que o mundo pobre receberia do mundo rico
e desenvolvido: 

É complicado determinar a quantia total de assistência ao desenvolvimento
que o mundo rico deveria fornecer ao pobre por três motivos: uma propor-
ção considerável da assistência oficial não é de forma alguma para o desen-
volvimento, mas para auxílios de emergência, refugiados, apoio geopolítico
e ajuda a países de renda média; da porção de ajuda externa dirigida ao de-
senvolvimento, somente uma fração vem numa forma que pode ajudar a fi-
nanciar o pacote de intervenções (ajuda nas dívidas); apoio de investimentos
em nível global que estão acima e além das necessidades financeiras de paí-
ses pobres específicos. (SACHS, 2005, p. 44)

Por tudo isso, essa situação reflete quimera busca pelo fim da pobre-
za, dado que, as políticas públicas sociais, os acordos internacionais, a exe-
cução de legislações pontuais configura-se como verdadeiros direitos ao
desenvolvimento.

A natureza das novas relações entre o Estado, a sociedade civil e o setor
privado, bem como a disposição dessas sociedades em eleger prioridades
poderão, em muitos momentos, conflitar com o primado absoluto do mer-
cado. Assim, as tendências do cenário internacional têm provocado a neces-
sidade de uma profunda revisão no papel do Estado moderno.  Nessa dire-
triz, Piketty assegura que:

Para regular o capitalismo patrimonial globalizado do século XXI, não basta
repensar o modelo fiscal e social do século XX e adaptá-lo ao mundo de hoje. 

Uma reatualização adequada do programa social-democrata e fiscal-liberal do
século passado é indispensável.  As instituições fundamentais inventadas no
século XX: o Estado social e o imposto progressivo sobre a renda, devem con-
tinuar desempenhando um papel central no futuro. Contudo, para que a demo-
cracia possa retomar o controle do capitalismo financeiro globalizado neste
novo século, também é necessário inventar novos instrumentos, adaptados aos
desafios de hoje.

O instrumento ideal seria um imposto mundial e progressivo sobre o capital,
acompanhado de uma grande transparência financeira internacional. Essa

SUMÁRIO



instituição permitiria evitar uma espiral desigualadora sem fim e regular de
forma eficaz a inquietante dinâmica da concentração mundial da riqueza.
(PIKETTY, 2014, p. 637)

A recente e especial atenção direcionada ao papel do Estado foi inspi-
rada por episódios trágicos na economia global, que têm modificado dras-
ticamente o ambiente no qual os Estados operam. A integração global das
economias e a difusão da democracia reduziu o espaço para políticas arbi-
trárias. Por isso, impostos, regras de investimento e políticas econômicas
devem responder às normas da economia globalizada.

Nesse contexto, a única forma de reduzir a vulnerabilidade das econo-
mias seriam políticas fiscais e monetárias que evitassem a dependência dos
países do volátil dinheiro internacional para empréstimos de curto prazo
destinados a cobrir seus déficits. Ainda, orçamentos públicos equilibrados
seriam condição primordial para a manutenção da ordem econômica nesse
mundo globalizado. 

Piketty diz, “verdadeiramente acreditar que em um futuro distante,
exista a possibilidade de que surja uma política fiscal à nível regional, porém
dificilmente será um imposto progressivo’’ (PIKETTY, 2014, P. 656). Res-
saltando que a ideia de um imposto progressivo sobre a renda e heranças
não é dada como uma solução definitiva para o problema da acumulação,
mas amenizaria o problema.

A busca pela efetivação do direito ao desenvolvimento deve ser uma
ação integrada entre os países ricos e os países pobres e que, os signatários
desse acordo global, devem aumentar esforços na luta para a libertação da
pobreza, pois tão elementar quanto desenvolvimento econômico e social da
sociedade é a distribuição de renda e a existência de uma esfera de igualdade
entre os indivíduos.

CONSIDERAÇõES FINAIS
O capitalismo possibilitou o desenvolvimento das sociedades modernas,
porém, na contemporaneidade, as populações dessas sociedades padecem com
a especificação do trabalho, a exclusão social, o individualismo e a massifica-
ção do desemprego. 

Por isso, o processo econômico capitalista tende ao aprofundamento
da desigualdade social e econômica ao longo do processo de produção e acu-
mulação de capital. 

É necessário superar essa tendência endógena do próprio sistema ca-
pitalista, projetando novos argumentos que mostram porque o bom desem-
penho da economia não só é compatível com a justiça distributiva como
pode também tê-la como requisito.
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Neste contexto, o papel do Estado é fundamental para correção dos
mercados, sobretudo no estabelecimento de políticas públicas corretivas do
processo de concentração de poder e de riqueza.

Para isso, é dever do Estado intervir na trajetória intrínseca do capita-
lismo que provoca a desigualdade, reorientando e reduzindo as disparidades,
promovendo maior isonomia e inclusão social entre os cidadãos.

Posto que, a pobreza e a exclusão social são fenômenos que podem e
devem ser combatidos, já que lesam o direito humano ao desenvolvimento
e tornam-se obstáculos na concretização da cidadania.

Por isso, os dramas globais fazem com que a luta por uma maior distri-
buição de riquezas e, obviamente, combate à pobreza saia da seara regional
e ultrapasse as fronteiras culminado com a preocupação internacional em
assistir os países pobres e em processo de desenvolvimento. 

Resta concluir que, a busca pela efetivação do direito ao desenvolvi-
mento deve ser uma ação integrada entre os países ricos e os países pobres
através de um acordo global. Nesse viés o imposto progressivo sobre o ca-
pital deve ser pensado e tentado.

Por tudo isso, esse imposto certamente contribuirá de forma conside-
rável no aumentar dos esforços para a libertação da pobreza a fim de que
seja possível a retomada do o crescimento econômico auto- sustentável a
nível global e inerente a toda sociedade e ser humano.
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A DIGNIDADE HUMANA DA QUESTÃO INTERSEXO E
O CONFLITO BIOÉTICO ENTRE AUTONOMIA E
BENEFICÊNCIA NO DISCURSO MÉDICO

Carlos Eduardo de Oliveira Alban1

Resumo: O presente artigo volta-se para a questão do discurso médico
acerca dos intersexuais e de que forma uma matriz heterossexual dos cor-
pos, aliada a um tratamento médico paternalista, tornam-se obstáculos
para o efetivo reconhecimento de sua dignidade humana e conquista de
direitos. Para tanto, em um primeiro ponto, serão tratadas as bases teóri-
co-científicas que, historicamente, construíram a intersexualidade como
uma expressão corporal ilegítima e sujeita à correção cirúrgica, em fun-
ção de um protocolo de emergência médica presente na maioria dos
casos. Em sequência, são tratadas as construções sociais que produzem
e, posteriormente, hierarquizam identidades, à medida que impõem
aquelas expressões de gênero e sexualidade cuja existência é socialmen-
te legitimada. Nesse ínterim, são tecidas considerações bioéticas acerca
do conflito entre autonomia e beneficência sob um ponto de vista kantiano
voltado para a noção de pessoa. Por fim, em um último ponto, são trazi-
dos exemplos concretos de decisões judiciais e administrativas em países
estrangeiros como a Austrália e a Colômbia, nos quais o tema encontra-
se em estágio mais avançado de discussão, a fim de aproximar o debate
teórico da efetivação prática de direitos.

Palavras-chave: Intersexo; Bioética; Autonomia; Discurso médico; Pater-
nalismo

Abstract: This article turns to the question of medical discourse about inter-
sexuals and how a heterosexual matrix of bodies combined with paternal-
istic medical treatment become obstacles to the effective recognition of their
human dignity and the achievement of rights. To that end, in a first point,
the theoretical-scientific bases that historically constructed intersexuality as
an illegitimate corporal expression subject to surgical correction, due to a
medical emergency protocol present in the majority of cases, will be treat-
ed. In sequence, the social constructs that produce and, later, rank identities
are debated as they impose those gender and sexuality expressions that
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are allowed to exist. In the meantime, bioethical considerations about the
conflict between autonomy and beneficence from a Kantian point of view
turned to the notion of the person are woven. Finally, concrete examples of
judicial and administrative decisions are brought in foreign countries, such
as Australia and Colombia, in which the topic is at a more advanced stage
of discussion, in order to bring the theoretical debate closer to effective
practice of rights.

Keywords: Intersex; Bioethics; Autonomy; Medical discourse; Paternalism

1 INTRODUÇÃO
Apesar dos grandes avanços científicos nas últimas décadas, a Genética
ainda é uma fronteira obscura para a Ciência. Não se conhece, com precisão,
todos os fatores que levam à diferenciação sexual, aquilo que pode gerar um
suposto “desvio” ou “anomalia” e em que circunstâncias ambientais ocor-
reria o seu desenvolvimento. Do mesmo modo, há uma indeterminação a
respeito de como as diferentes culturas, grupos sociais e indivíduos reagi-
riam a essas peculiaridades. Quando mesmo a influência das estruturas bio-
lógicas dos seres humanos é ainda permeada por mistérios, qualquer expli-
cação médica, social ou psicológica a respeito da sexualidade humana
torna-se, em certo grau, especulativa e arbitrária.

Se o processo de divisão celular nem sempre segue caminhos que são
esperados pelos cientistas, torna-se ainda mais difícil lidar com a diferença
para aquelas pessoas que não têm acesso a um conhecimento tão complexo.
A cultura impõe que se criem expectativas a respeito de como será a apa-
rência dos filhos e sobre os rumos que os mesmos irão tomar a respeito da
sua vida sexual. Desse modo, numa sociedade que encara os gêneros de ma-
neira binária, à medida que um indivíduo mais se distancia de categorias po-
larizadas rígidas que definem sexualidade e gênero, mais sofre o risco de
abjeção, ou seja, de ser invisível aos olhos alheios, o que inclui questões re-
lativas à sua autonomia individual.

A “questão intersexo” levanta, em seu cerne, um questionamento acerca
da legitimidade que médicos, pais e juízes possuem para arbitrar um gênero
para um indivíduo. Como tratar de um direito personalíssimo sem sequer a
anuência do maior interessado? É certo que a decisão conferida ao médico é
cercada por complexidades, seja em relação às expectativas sociais, seja
pelas possíveis e, por vezes, demasiado incertas complicações físicas e psi-
cológicas posteriores ou pelas omissões jurídicas. A intersexualidade existe,
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então, em meio a situações cujos prognósticos médicos são bastante casuís-
ticos. Portanto, é preciso uma maior apuração das bases genéticas e médicas
antes de qualquer depuração do Direito ou da Bioética a respeito da autono-
mia individual ou dignidade humana, o que, necessariamente, inclui os di-
versos posicionamentos a respeito de possíveis adiamentos ou relativos à
própria inexecução das cirurgias.

Nesse sentido, a partir de uma breve reconstrução histórica no campo
biomédico, o primeiro capítulo voltar-se-á para a exposição da visão da in-
tersexualidade como uma situação de emergência médica, segundo a qual
para configurações sexuais díspares recomendam-se intervenções cirúrgicas
necessárias ao “paciente”, que, por vezes, não passam de correções estéticas
arbitrárias ou de decisões que priorizam a manutenção das capacidades re-
produtivas do sujeito em detrimento de sua auto-imagem e auto-identidade. 

Como será tratado no segundo capítulo do presente artigo, essa predi-
leção da prática médica parece ser, em grande parte, impulsionada por uma
matriz heterossexual que molda os corpos em nossa sociedade, à medida
que presume deliberações de vontade de todos os indivíduos segundo dis-
cursos que trazem a identidade heterossexual como naturalizada. Ademais,
percebe-se que esse tratamento objetificado dos corpos intersexos acaba por
lhes retirar a sua dignidade no momento em que se encontra comprometida
a sua autonomia.

A terceira parte da presente pesquisa, ao seu turno, corresponderá a al-
guns estudos de caso referentes a decisões judiciais e administrativas de países
estrangeiros como a Austrália e a Colômbia, nos quais o tema encontra-se em
processo mais avançado de debate e efetivação de direitos. O objetivo, aqui,
proposto é de trazer toda a construção teórica mais próxima do estado em que
se encontra a realidade prática. Ademais, essa escolha metodológica centra-
se nas semelhanças das discussões do tema nos outros países, que podem ser-
vir como alicerce para futuras construções no ordenamento brasileiro.

2 UM BREVE hISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE INTERSExO E SUA RELAÇÃO COM OS
SABERES MÉDICOS
Dois conceitos-chave para entender esse fenômeno são a noção de variabili-
dade e o dimorfismo. Dentro da própria acepção do primeiro está presente um
espectro gradativo de diferenças entre os dois sexos biológicos definidos e con-
trapostos binariamente pela noção do segundo. Todos os seres humanos pos-
suem um código genético diferente dos demais dado através de uma sequência
molecular combinatória de bases nitrogenadas que formam o DNA e, embora
altamente tendentes, as conformações morfológicas masculinas e femininas
não são as únicas possíveis de serem geradas. 
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Sem qualquer pretensão de exaurimento do conceito, em uma linguagem
médica, dentro do grupo daquilo que se chamaria de intersexualidade comu-
mente encontram-se pessoas portadoras de síndromes ocasionadas tanto por
mutações sexuais cromossômicas, como gênicas. Seriam as primeiras aquelas
variações de ordem quantitativa da dupla de cromossomos sexuais padrão da
espécie humana (X e Y), a exemplo da Síndrome de Kleinefelter (XXY) e Tur-
ner (X0). Nota-se que nos casos de mutação cromossômica, o número de cro-
mossomos sexuais é diferente de dois, seja para mais ou para menos. As mu-
tações gênicas, por sua vez, não alteram o número de cromossomos, sendo de
bem mais ampla variabilidade, visto que se referem a mudanças na própria
sequência das bases nitrogenadas do DNA.

A chamada identidade intersexual é, talvez, aquela de definição mais va-
riável dentre todas as “minorias sexuais e de gênero”. É bastante difícil asso-
ciar pessoas cujo traço de semelhança em questão seja qualquer variação cro-
mossômica ou gênica que gere diferenças substanciais nos caracteres ou
órgãos sexuais a ponto de não se conseguir um enquadramento masculino ou
feminino de imediato. Processos genéticos como a mutação, o splicing e o
crossing over conduzem a uma incontável variabilidade de características da
espécie humana, o que inclui os caracteres sexuais primários e secundários
(WITTEN; ULE, 2011).

Para a medicina, a intersexualidade teve sua classificação alterada di-
versas vezes ao longo da história, desde uma catalogação pautada na presença
concomitante de tecidos testiculares e ovarianos até a cada vez mais crescente
ordenação em torno de uma classificação sindrômica, dentre elas a mais fre-
quente sendo a Hiperplasia Adrenal Congênita. Na avaliação médica para de-
finir um sexo predominante, são observados os aspectos genéticos/molecu-
lares, o fenótipo, composto pelo sexogonadal e sua potencialidade hormonal
e gametogênica, e os componentes dos genitais internos e externos (SPÍNO-
LA-CASTRO, 2005).

Ativistas intersexuais e cientistas sociais, em contramão, costumam es-
tender esse leque, abrangendo dentro do conceito toda e qualquer disposição
corporal diferente do que se considera normal ou esperado, não sendo sempre
necessária a presença de qualquer diagnóstico para tanto (CABRAL, BEN-
ZUR, 2005). A partir desse panorama, dilemas bioéticos surgem diante do
conflito existente entre a autonomia da vontade do intersexo enquanto pacien-
te e das práticas médicas, as quais assumem posturas cujas motivações variam
entre fatores meramente estéticos, preservação das capacidades reprodutivas
e até intervenções que podem ser imprescindíveis para salvar a vida do indi-
víduo (HERMER, 2002). 

A história das condutas profissionais diante de casos de intersexualidade
passou por diferentes períodos ao longo da evolução da prática médica. Clas-
sicamente, os autores costumam dividir essas transformações a partir de três
SUMÁRIO



grandes ciclos: a era das gônadas, a era cirúrgica e, mais recentemente, a cha-
mada era do consenso. Esse primeiro período inicia-se na era vitoriana, ou
seja, na Inglaterra do Século XIX. Segundo a endocrinopediatra Ângela Maria
Spinola-Castro (2005), nessa época de florescimento da ciência e de curiosi-
dade acerca da sexualidade, buscavam-se critérios estáveis para definir o sexo,
quando então surge uma solução proposta por dois médicos ingleses, Blacker
e Lawrence, que concluíram que a natureza anatômica das gônadas deveria
determinar o “sexo verdadeiro” do indivíduo.

A partir da tomada do referido ponto de vista como hegemônico, o ra-
ciocínio tornou-se prática, “na presença de ovários, o indivíduo deveria ser
considerado mulher (pseudo-hermafroditismo feminino) e na presença dos
testículos, homem (pseudo-hermafroditismo masculino)” (SPÍNOLA-CAS-
TRO, 2005). Contudo, com o avanço tecnológico e, em especial a realização
de biópsias, notou-se que os antigos parâmetros eram bastante insuficientes,
já que os atributos físicos do sexo não eram necessariamente dependentes
das gônadas. Eis então que surge a “era cirúrgica”.

Nesse segundo ciclo de evolução da prática, os trabalhos do psicólogo
neozelandês John Money acerca do conceito de “papel de gênero” foram di-
visores de água. Segundo o autor, esse termo sintetizaria o conjunto de sen-
timentos, assertivas, atitudes e comportamentos representantes do que uma
pessoa diz ou faz para se assinalar como tendo o status de menino ou
homem, garota ou mulher. Isso inclui, porém não é restrito à sexualidade no
sentido de erotismo (MONEY; HAMPSON, 1955, pp.301-319). O co-autor
do livro “Man and woman, boy and girl”, estabelece nos anos 60, através
de pesquisas realizadas em intersexuais, uma diferenciação conceitual entre
sexo biológico e gênero que se tornará marcante para o pensamento clínico
firmado adiante. Money fundou uma concepção de que toda criança teria
aquilo que ele chamou de “identidade de gênero” fixada logo cedo. 

A conclusão é que um grande passo na diferenciação de gênero dos in-
fantes seria a sua autodenominação como masculino ou feminino segundo
o sexo atribuído e determinado, a qual, em linhas gerais, aconteceria até os
dezoito meses de vida, sendo considerado completo o seu desenvolvimento
em torno dos quatro anos e meio (SAADEH, 2004, p.38). Nesse sentido,
todas as crianças nasceriam com uma espécie de “neutralidade psicosse-
xual”, o que propiciaria um terreno fértil para se acreditar que crianças po-
deriam ser ensinadas a seguir um gênero “desde que a anatomia do genital
conferisse credibilidade à conduta a ser indicada” (SPÍNOLA-CASTRO,
2005, p.49).

Em suma, o papel de gênero seria avaliado em relação às seguintes carac-
terísticas: maneirismos, comportamentos e condutas gerais; preferências de
brincadeiras e interesses recreativos; tópicos espontâneos em conversas ina-
propriadas e comentários casuais; conteúdo de devaneios e fantasias; respostas
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a indagações indiretas e testes projetivos; evidência de práticas eróticas e, fi-
nalmente, a resposta da própria pessoa sobre indagações diretas (MONEY;
HAMPSON, 1955, pp.301-319).

Money vai legitimar o procedimento de redefinição sexual ainda em
vigor hoje, no qual, em caso de mutilação ou de “hermafroditismo declara-
do”, há a recomendação médica da cirurgia (a castração dos machos gené-
ticos, por exemplo) acompanhada de uma educação inequívoca dentro dos
papéis de gênero femininos. A partir do autor, o saber biológico sobre o “her-
mafroditismo” humano, acumulado desde os anos 20 terá uma interpretação
mais sociológica. Dessa forma, a identidade sexual dos indivíduos como de-
corrência, essencialmente, de um aprendizado do “papel de gênero” e exis-
tência de uma “identidade de gênero” proveniente dessa relação será, daí
em diante, tratada basicamente como fato pela ciência (CASTEL, 2001).

A partir desse período, a ambuiguidade genital começou a ser tratada
como emergência médica, passível de intervenção cirúrgica e tratamento.
A orientação era a de não se discutir com o indivíduo ou sua família sobre a
condição anterior de intersexo (SPÍNOLA-CASTRO, 2005). Essa limitação
do diálogo e quase exclusivo domínio médico sobre a questão provocou crí-
ticas que conduziram a uma maior abertura, o que serviu para inaugurar a
denominada “era do consenso”, na qual se pretende trazer os demais envol-
vidos para o processo decisório que delimitará o sexo do recém-nascido.

O assunto tornou-se bastante notório depois do Consenso de Chicago,
publicado em dois periódicos médicos em 2006, o qual tinha o propósito de
definir, não isentado de controvérsias, todas essas ocorrências através do
termo “anomalias da diferença sexual” (ADS) (SPÍNOLA-CASTRO, 2005).
Mesmo antes desse posicionamento mais firmado da medicina norte-ame-
ricana, o Conselho Federal de Medicina, em sua resolução de nº 1664/03,
adotara a expressão ADS para tratar da questão.

No primeiro artigo da referida resolução, o CFM considera uma ano-
malia da diferenciação sexual os casos exemplificativos de genitália ambí-
gua, ambuiguidade genital, intersexo, hermafroditismo verdadeiro, pseu-
do-hermafroditismo (masculino ou feminino), disgenesia gonadal e sexo
reverso. Ademais, é exposta em artigos subsequentes a necessidade de rea-
lização de investigações precoces e de possíveis exames complementares
para definir adequadamente o gênero e estabelecer um tratamento em tempo
hábil, dada a decisão médica ser encarada como emergencial.

Em contrapartida, existem profissionais que afirmam serem poucos os
casos em que efetivamente há um risco de morte que justifique uma inter-
venção imediata. Os casos em que efetivamente está em perigo a vida do in-
divíduo são específicos, a exemplo da hiperplasia congênita da suprarrenal
(ou adrenal) (GUIMARÃES; BARBOSA, 2014). Contudo, nas razões apon-
tadas para a resolução, não é apenas o comprometimento da vida do indivíduo
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que é levantado, encontrando-se, também, possíveis complicações relativas
à integridade psíquica, auto-imagem e vivência social.

Ao se referir a uma equipe multidisciplinar que define o sexo do recém-
nascido, o Conselho Federal de Medicina elencou os conhecimentos médicos
obrigatórios das seguintes áreas: clínica geral e/ou pediátrica, endocrinolo-
gia, endocrinologia-pediátrica, cirurgia, genética, psiquiatria e psiquiatria
infantil. Além disso, para compor os diagnósticos, são trazidos os seguintes
tipos de avaliação: clínico-cirúrgicas, hormonal, por imagem, psicossocial
e genética. Contudo, um eventual auxílio de demais profissionais ficaria a
critério deliberativo da equipe médica.

A Resolução prevê vagamente a participação do sujeito e da família na
designação do sexo, à medida que exige que haja condições não especifica-
das para tanto. Todavia, como a maioria dessas situações é tratada como
emergência médica e ocorrem diante de recém-nascidos, dificilmente o in-
tersexual teria a possibilidade real de opinar ou mesmo capacidade civil para
decidir. Ademais, acerca da possibilidade de adiamento da cirurgia, o CFM,
na exposição de motivos, assume uma postura de precaução ao afirmar não
existirem estudos em longo prazo concernentes às suas implicações. Essa
justificativa de dever de proteção do paciente conferido à equipe médica
guarda relação com eventuais danos físicos ou psicológicos futuros não cla-
ramente definidos.

3 A MATRIZ hETEROSSExUAL E A INVISIBILIDADE
SOCIAL DAS IDENTIDADES ABJETAS: O DILEMA
BIOÉTICO DA DIGNIDADE E AUTONOMIA.
Segundo o teórico e ativista dos direitos intersex Mario Cabral, um dos fatores
mais complexos ao lidar com a intersexualidade é a associação existente no
imaginário cultural que a associa ao fenômeno do hermafroditismo. A com-
plicação estaria no sentido trazido pela palavra de que existiriam dois sexos
num mesmo corpo ou, mais precisamente, tanto um pênis como uma vagina
(CABRAL, BENZUR, 2005). Além da dificuldade de delimitação dos con-
tornos que definem quem seria ou não um intersexo, há grandes discussões
técnicas e políticas em torno dessa e de outras nomenclaturas.

Ao se tratar de corpos sexuados, um conceito fundamental para com-
preender o papel da linguagem na composição valorativa dessas partes dis-
sociadas é o de matriz heterossexual ou heteronormatividade. Essa expressão
guarda relação com uma ordem compulsória que exige socialmente uma coe-
rência total entre um sexo, um gênero e um desejo, os quais seriam obriga-
toriamente heterossexuais. Nesse contexto, a heteronormatividade aparece
como um conjunto de prescrições que fundamenta processos sociais de re-
gulação e controle. Dessa forma, a expressão não se refere apenas aos sujeitos
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legítimos e normalizados, sendo, mais que isso, uma denominação contem-
porânea para o dispositivo histórico da sexualidade que evidencia seu obje-
tivo: formar todos para serem heterossexuais ou organizarem suas vidas a
partir do modelo supostamente coerente, superior e “natural” da heterosse-
xualidade (MISKOLCI, 2009).

A teórica de gênero estadunidense Judith Butler (1990) traz que, ao
invés de ser apenas uma prática social de preconceito, a heteronormatividade
acaba representando uma poderosa força que constitui discursivamente cor-
pos. A autora acaba se opondo à concepção de poder como uma força que age
sobre corpos e sujeitos já previamente constituídos para afirmar a sua ideia
de que os corpos sexuados de homens e mulheres são efeitos dessa matriz
heterossexual. Por conseguinte, identidades como homossexual, homem,
mulher, transgênero e intersexo são efeito de naturalização de uma identi-
dade heterossexual.

Essa associação que norteia, de maneira consciente ou não, todas as
nossas instituições acaba por presumir as deliberações de vontade do indi-
víduo. Assim, numa ordem em que a heterossexualidade é a regra, a prática
médica, por exemplo, voltar-se-ia, de modo padrão, para cirurgicamente
adequar corpos considerados biologicamente desajustados a esse modus
operandi. Logo, não é difícil pensar que a preservação das funções repro-
dutivas estaria dentre as prioridades a se considerar na designação sexual
de indivíduos intersexo.

Nesse sentido, como bem aponta a bióloga Fausto-Sterling (2001/2,
p.20):

Se uma criança nasce com dois cromossomos X, ovários, um útero na parte
de dentro, mas com um pênis e uma bolsa escrotal na parte de fora, por exem-
plo, é um menino ou uma menina? A maioria dos médicos dirá que é uma me-
nina, a despeito do pênis, por causa de seu potencial para dar à luz, e intervêm
usando cirurgia e hormônios para confirmar sua decisão. A escolha dos cri-
térios a utilizar na determinação do sexo, e a escolha de simplesmente fazer
essa determinação, são decisões sociais para as quais os cientistas não podem
oferecer regras absolutas.

Num regramento que apenas torna inteligível as categorias macho e
fêmea, uma das poucas saídas para sujeitos com apresentações corporais in-
termediárias fugirem de uma invisibilização social é recorrer à adequação
cirúrgica e hormonal. Desse modo, o caráter emergencial das intervenções
médicas também se fundamentaria na tentativa de conferir cidadania a essas
pessoas, dados os limites e preconceitos firmados na realidade social pre-
sente. Todavia, questiona-se se uma correção emergencial seria a forma ideal
de alcançar o reconhecimento dos intersexos, pautando-se numa perspectiva
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bioética que considere o conflito entre a autonomia e a beneficência na prá-
tica médica.

Ademais, mesmo que se fosse tomar a divisão celular como um processo
à prova de “falhas”, ou seja, caso fossem sempre produzidos corpos inequi-
vocamente de machos ou de fêmeas, seria apenas através do crivo da lingua-
gem que essa disposição corporal adquiriria sentido, ou mesmo formas e con-
tornos. Assim, em uma matriz heterossexual, “a relação entre sexo, gênero e
desejo segue uma lógica heterossexual: o sexo é percebido como atrelado ao
gênero e o desejo. Por exemplo, um corpo feminino traz consigo um gênero
e um desejo feminino, que é assumido como direcionado a um homem”
(LUDWIG, 2011, p.45).

Muito antes de se ditar os rumos da vida de indivíduos adultos, desde o
nascimento o ser humano é convidado a viver um gênero, através de um pro-
cesso que Judith Butler (1993) denomina de “interpelação médica”. A palavra
interpelação representa, costumeiramente, o ato de chamar, convocar, citar
ou intimar alguém. No caso específico, a autora tem o intuito de representar
uma “nomeação dos corpos” ou, mais precisamente, um convite àquele corpo
viver um gênero designado por terceiros. Assim, quando, por exemplo, o mé-
dico faz a leitura dos dados de um exame de ultrassonografia, haveria, desde
já, um anúncio identitário concernente ao sexo da criança através das frases
“é um menino” e “é uma menina” (BUTLER, 1993), o que teria todo o po-
tencial de excluir pessoas cujo desenvolvimento se dá “entre os sexos”. Há,
logo nesse ato, um chamamento para que aquele corpo “neutro” assuma um
gênero, e todos os seus papeis sociais atrelados, que foi designado por ter-
ceiros, mesmo com todo o insuficiente contato desse ser com a linguagem
para fazer formulações complexas relativas à sua identidade.

Em meio a uma matriz heterossexual, indivíduos que não se adéquem
perfeitamente a um enquadramento sexual binário tornar-se-iam abjetos, ou
seja, invisíveis aos olhos da norma e distantes de sua dignidade humana. Um
sistema que divide a sexualidade humana de forma binária impossibilita a
existência social de seres que não estejam razoavelmente conformados a uma
das suas polaridades, seja de maneira mais natural, relativa aos processos ge-
néticos de formação, ou de uma forma artificial, como é o caso das interven-
ções cirúrgicas corretivas. Ainda, a sua divisão sexual binária que surge em
decorrência, muitas vezes, faz com que um caso de intersexualidade em
recém-nascidos seja encarado como emergência médica, tornando o ato ci-
rúrgico algo que não poderia ser excessivamente postergado, devido à urgên-
cia para conferir a esses sujeitos uma existência social. 

A despeito das críticas aqui tecidas, não se pode negar que esses proce-
dimentos médicos tenham em si também motivações altruísticas, pautadas na
busca de um alívio de possíveis traumas psicológicos de crescer não adequado
ao padrão corporal que é definido como norma. O problema ético e jurídico
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central é questionar a legitimidade da decisão conferida à equipe médica e de
que forma pode-se ampliar o poder de voz dos afetados de maneira a evitar
que seres humanos sejam tratados não como fins em si mesmos.

Ao se levar em consideração uma perspectiva interdisciplinar, tem-se
que a definição de intersexualidade vai muito além dos catálogos médicos
que delimitam síndromes ou mesmo “anomalias”. Tratar da questão inter-
sexual é necessariamente questionar as bases que legitimam a estruturação
das categorias sexo e gênero, o que inclui as definições médicas e jurídicas
dos termos (SUESS, 2014). Entre elas, a forma com que uma interpretação
binária acaba objetificando aqueles corpos abjetos, ou seja, não reconheci-
dos efetivamente como sujeitos autônomos.

Em se tratando de autonomia, para consolidar as discussões bioéticas
sobre o conflito existente entre esse princípio e a beneficência, é necessário
retomar pressupostos kantianos acerca da dignidade humana. O filósofo é
o responsável por relacionar o conceito de dignidade à uma espécie de
“valor” daquilo que, por sua natureza, não pode ter preço. Nesse sentido, a
dignidade derivaria da capacidade humana de agir autonomamente. O sen-
tido de autonomia, para Kant (1785), é bem diferente da noção comum que
se atribui ao termo a partir de um significado de escolha deliberada de von-
tade destituída de qualquer valor. Em contrapartida, “o que Kant entende
por autonomia é a ideia de que a lei moral a que nos devemos reconhecer
obrigados nos é determinada por nós mesmos” (BARRETTO, 2013, p.43).
Portanto, a existência da moralidade não só determinaria o sentido da auto-
nomia individual como a precede.

Acima de tudo, para Kant (1785), dizer que a vida humana possui dig-
nidade não significa atribuir-lhe um valor substantivo quantificável, mas
constatar que possui certa espécie de valor que é intrínseco, irrenunciável,
incondicional e incomparável. O autor vincula esse valor à humanidade em
virtude da sua capacidade de um agir moral. Assim, a dignidade da lei moral
torna os seres humanos – sua personalização – dignos de respeito (BAR-
RETTO, 2013, pp.42-44). “Não pode ser considerado unicamente como um
meio para os fins dos outros, e nem para os seus próprios, mas sim como um
fim em si mesmo, quer dizer que ele possui uma dignidade.” (BARRETTO,
2013, p.71). Então, é inegável que a autonomia seja o fundamento da digni-
dade da natureza humana e de toda a natureza racional e que a racionalidade
seja condição para a moralidade.

Em outras palavras, Kant (1785), em Groundwork of the Metaphysics of
Morals, sugere que o agente falha em respeitar a humanidade do outro, a partir
do momento em que desconsidera a sua agência racional. Portanto, a noção
de pessoa para Kant é a de um “sujeito de uma razão moralmente prática”
(BARRETTO, 2013, p.72), sendo o agir moral um comportamento autôno-
mo e livre necessariamente passível de universalização, ou seja, de repetição
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independente de particularidades culturais. Ademais, à medida que a persona-
lidade se expressa através da liberdade e independência em relação à natureza,
consideradas como poder de se encontrar submetidas às leis universais da razão
próprias do homem, toda a humanidade torna-se um fim em si mesmo.

Kant (1785) firma a concepção filosófica de que o que se entende por li-
berdade estaria inseparavelmente ligado ao conceito de autonomia, o qual,
por sua vez, se conectaria ao princípio universal da moralidade. Nesse ínterim,
a moralidade estaria “na base de todas as ações de seres racionais como a lei
natural está na base de todos os fenômenos” (BARRETTO, 2013, p.73). Por-
tanto, a dignidade, para o filósofo, pode ser sintetizada a partir da “faculdade
que tem a pessoa de estabelecer leis universais de comportamento as quais ela
própria deve submeter-se” (BARRETTO, 2013, p.73). 

Em se tratando de dignidade, são também elementares as considerações
do filósofo Michael Rosen (2015, pp.68-69) para o debate bioético:

O direito a um tratamento digno é, potencialmente, um direito universal. Se
considerarmos a dignidade como a realização de alguém que conseguiu supe-
rar a própria resistência a agir de forma digna, nem todos serão dignos. Ainda
assim, é perfeitamente coerente dizer que todos – mesmo aqueles entre nós
que carecem de forma moral para portar-se dignamente quando confrontados
como desafios morais – devem ser tratados “com dignidade”. Devem ser trata-
dos “com respeito” – o que significa dizer, acima de tudo, que não devem ser
tratados de forma desrespeitosa, mediante humilhação ou degradação.

A liberdade do ser humano está na raiz de sua dignidade intrínseca, no
sentido de que, diferente dos demais seres vivos que agem a partir do instinto,
o homem consegue decidir suas condutas por si mesmo, com base na razão,
podendo, inclusive, negar sua vontade instintiva. Nesse ínterim, o ser huma-
no não está programado ou condicionado à realização inevitável de determi-
nadas atividades, nem pelos seus genes, nem pelo instinto, nem pela educação
recebida. Todo ser humano goza de autodeterminação que, juntamente com
a inteligência, constitui a mais nobre das faculdades humanas. A liberdade é
condição necessária da Ética e do Direito, visto que sem a possibilidade de
autodeterminação, as regras, sejam elas éticas, jurídicas ou de qualquer outra
natureza, perderiam o sentido para o homem (ANDORNO, 2008).

Em termos gerais, o respeito à liberdade implica duas exigências: uma
referente ao fato de que o próprio sujeito, sem coação ou determinação de ter-
ceiros, tenha determinado a sua ação e que não haja obstáculos injustificados
à realização e sua vontade. Portanto, “a referência à autonomia indica habi-
tualmente o pleno reconhecimento do status de ‘pessoa’ (e não de objeto) do
paciente e de sua aptidão para tomar decisões sobre os tratamentos aos quais
deseja ou não se submeter” (ANDORNO, 2008, p.48).
SUMÁRIO



A valorização da autonomia do paciente é um passo essencial para a
superação do conceito paternalista tradicionalmente empregado na Medi-
cina, segundo o qual o médico pode decidir de forma unilateral o tratamento
a seguir, sem considerar os desejos, temores e interesses do paciente. En-
tretanto, isso não significa a aceitação do seu extremo oposto, ou seja, um
relativismo moral em que seja apenas determinante a vontade do afetado. É
também dever do médico a prestação dos serviços de saúde, além de oferecer
o seu saber técnico e zelar pelo bem-estar daqueles que estão sob os seus
cuidados e, nesse sentido, o debate bioético funciona como baliza desse con-
flito. Portanto, exposto o cerne das discussões éticas sobre a autodetermi-
nação dos intersexos, faz-se necessário um estudo casuístico mais apurado
de decisões e normativas jurídicas estrangeiras que mais extensamente de-
senvolveram o tema para melhor firmar o escopo da questão.

4 O pANORAMA GERAL DO DEBATE JURÍDICO DA
qUESTÃO A pARTIR DE ESTUDOS DE CASO
ESTRANGEIROS
Segundo a professora de Direito da Universidade de Michigan Julie Green-
berg(1999), a lei estadunidense tipicamente vem operando em uma lógica
binária, a partir da presunção de que os termos “homem/macho” e “mulher/
fêmea” são fixos e destituídos de ambuiguidade, mesmo que, curiosamente,
muitas vezes o Judiciário tenha que ser acionado para determinar o sexo legal
de um indivíduo. A ambiguidade sexual humana é ignorada pela maioria das
decisões judiciais, sendo que existe literatura médica considerando que um
valor aproximado de um a quatro por cento da população mundial seja, de
alguma maneira, “intersexuada”, seja por caracteres sexuais ambíguos ou
não congruentes.

A questão da intersexualidade para o Direito tem uma peculiar impli-
cação na determinação do sexo legal nos casos em que existe divergência
entre o padrão dado pelo mosaico cromossômico, o sexo gonadal e o fenó-
tipo. Há casos, por exemplo, de pessoas identificáveis socialmente como
mulheres contendo o cromossomo sexual “Y” e gônadas masculinas, por
exemplo (GREENBERG, 1999).O problema jurídico aqui residiria na es-
colha do critério dominante para a identificação do sexo legal, já que o en-
quadramento jurídico é ainda dado por um sistema dimorfista. 

Portanto, questiona-se se seria o aspecto mais subjetivo da aparência o
predominante ou se os fatores mais objetivos trazidos pelos cromossomos e
gônadas trariam mais segurança jurídica. De qualquer sorte, ambas as posições
são arbitrárias, já que estão longe de lidar, sempre, com corpos facilmente iden-
tificáveis com padrões estipulados para homens e mulheres. Apesar de hoje
não se estar diante da relevância que havia no passado na determinação do sexo
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civil, dada a autorização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, é certo
que o “sexo” é um elemento de identificação social do indivíduo consigo
mesmo e em diversas situações cotidianas.

Há diversos países em que a “questão intersexo” encontra algum tipo de
avanço jurídico concreto que supera um mero debate. Por uma questão meto-
dológica, o presente projeto de pesquisa propõe um estudo mais minucioso de
dois ordenamentos considerados emblemáticos por sua repercussão política e
jurisprudencial: o australiano e o colombiano. Apesar de a situação jurídica va-
riar substancialmente em cada país, segundo a OII, as maiores conquistas giram
em torno de uma (ou ambas) das duas temáticas: o direito abstrato à anti-dis-
criminação das pessoas que apresentam uma condição sexual/anatômica di-
versa do padronizado e o acesso mais concreto a direitos individuais ligados a
registros civis e documentações de identidade em geral. Ademais, dentre todos
os listados, Malta é o único país que possui legislação que trate especificamente
da questão da integridade física e a autonomia ao próprio corpo do intersexo. 

O caso peculiar presente no ordenamento australiano é narrado pela
Organisation Intersex International Australia Limited (OII). Trata-se de
Alex MacFarlane, uma pessoa intersexual de 48 anos, que, em 2003, teve o
desejo de que, em seu passaporte, constasse o reconhecimento de seu sexo
não perfeitamente encaixável em um binarismo. A composição cromossô-
mica de Alex é 47XXY, o que contrasta tanto com o padrão humano adotado
para o “sexo masculino” (46XY), como feminino (46XX). Alex tornou-se,
então, a primeira pessoa do país a deter um passaporte reconhecendo o fato
de nem todo mundo ser biologicamente um macho ou fêmea “perfeitos”. 

O departamento relacionado a assuntos estrangeiros da Austrália, ini-
cialmente, recusou o pedido de Alex, afirmando que os seus computadores
só poderiam lidar com as opções de “M” ou “F” no campo referente ao sexo
referente ao passaporte. Para o requerente, escolher entre essas duas únicas
alternativas seria constatar uma mentira. Em resposta à negativa do órgão,
Alex alegou não desejar cometer uma fraude em função das inadequações
trazidas pelo sistema eletrônico do departamento.

Após meses de fracassadas tentativas de Alex, bem como uma inquiri-
ção sobre o motivo da recusa feita pelo jornal “The West Australian”, o de-
partamento voltou atrás e decidiu pela mudança no seu sistema de proces-
samento de passaportes para incluir a opção de um “X” na informação sobre
o sexo do seu titular. A letra passou a significar um sexo inespecífico ou a
categoria “intersexo”, sendo a única outra possibilidade permitida pelas di-
retrizes da Organização Internacional de Aviação Civil para passaportes pas-
síveis de leitura digital. Uma porta-voz do órgão contou ao jornal que, após
revisar a questão, o departamento decidiu acomodar pessoas cuja certidão
de nascimento registra o seu sexo como indeterminado. O passaporte de
Alex foi, desde então, revisado para conter o “X”.
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Essa situação repercutiu posteriormente através de manifestações da
comissão de direitos humanos do país, que, ao entrevistar pessoas, trouxe à
tona até a necessidade de se estabelecer um sexo civil, já que, com traz um
dos entrevistados, “os departamentos governamentais só precisam identifi-
car se a pessoa que eles estão lidando é ela mesma. As únicas pessoas que
precisam conhecer a forma dos meus genitais são o meu médico e o meu
amante (tradução livre)”. Alguns participantes da consulta popular reconhe-
ceram, todavia, que uma coleta de dados governamental, como o Censo, tem
um válido papel em preparar estatísticas para a implementação de melhores
políticas públicas. Em contrapartida, vários contestaram o motivo de
sexo/gênero ser um requisito e outras questões de identidade, como os as-
pectos raciais e religiosos, não2.

Essa mobilização levou à aprovação, em 25 de Junho, da emenda ao Ato
de Discriminação Sexual de 1984, que acrescentou, na antiga referência à dis-
criminação sexual apenas relativa ao “estado marital”, os termos “orientação
sexual”, “identidade de gênero”, “status intersexual”, e “status de relaciona-
mento”. Assim, a lei traz o mundialmente inédito reconhecimento jurídico de
uma discriminação contra pessoas intersexuais, atributo esse reconhecida-
mente firmado pelo texto do diploma como tendo uma base biológica.

No ordenamento colombiano, observam-se dois casos de crianças in-
tersexos de 1999 em que foi acionada a Corte Constitucional do país, que
culminaram na Sentencia SU-337/99 e na Sentencia T-551/99. Os dois ce-
nários dizem respeito a uma criança de dois anos de idade e outra de oito
anos, respectivamente. Em ambas as situações, a Corte decidiu que nem os
pais nem os médicos tinham o poder de substituir o consentimento do menor
para a cirurgia genital. 

No primeiro julgado, encontra-se a seguinte posição da Corte acerca
do conflito entre os avanços e limites da Ciência Médica em relação à Bio-
ética e aos direitos individuais do intersexo:

es cierto que en principio deben evitarse al máximo las interferências jurídicas
y estatales en las discusiones científicas y em la evolución de la técnica, las
cuales deben ser lo más libres posible, no sólo para amparar la libertad de
pensamiento sino también para potenciar la propia eficacia de las investiga-
ciones científicas y estimular así el progreso del conocimiento. Sin embargo,
en la medida en que las investigaciones biológicas y las prácticas médicas re-
caen sobre seres vivos, y en especial sobre personas, es obvio que si bien pue-
den ser benéficas para el paciente, también pueden ser dañinas y deben por
ende estar sometidas a controles para proteger la inviolabilidad y la dignidad
de lãs personas. Además, después de la Segunda Guerra Mundial, y en especial
de Auschwitz, la ciencia en general, y la ciencia médica en particular, no pue-
den ser consideradas impermeables a la ética ni al derecho, como lo muestra
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la propia expedición, por el Tribunal de Nuremberg, del llamado Código de
Nuremberg, que establece uma reglas mínimas aplicables en toda investiga-
ción sobre seres humanos.

Nesse ínterim, os fundamentos utilizados nas duas sentenças apontam
para uma prevalência de cinco pilares principiológicos que, de certa forma,
complementam-se mutuamente: a autonomia do paciente, a beneficência, a
autonomia sobre o próprio corpo, o consentimento livre e informado do pa-
ciente para tratamentos médicos e a proteção constitucional do melhor in-
teresse do menor. 

Ao tratar de um dos principais princípios da Bioética na Sentencia SU-
337/99, a autonomia do paciente, que nada mais é do que uma decorrência
do direito à liberdade no campo da saúde, a Corte lembra que os indivíduos
são livres e agentes morais autônomos, sendo óbvio que corresponde a eles
dar sentido e rumo à sua existência e definir como entendem o cuidado com
sua saúde, o que faz com que os tratamentos médicos devam contar com sua
autorização. Contudo, mesmo que considere que há uma prevalência prima
face da autonomia, a Corte Constitucional Colombiana entende que esse
princípio não é absoluto. Nesse sentido, cada caso requer um tratamento di-
ferenciado, havendo situações em que se efetivamente trata de uma emer-
gência médica, o que cria um dever médico de intervenção decorrente da
ideia de beneficência, ou seja, de buscar otimizar os benefícios dos trata-
mentos e evitar o mal para os seus pacientes.

Ademais, a Corte é firme em estabelecer que cabe à equipe médica
provar convincentemente a desnecessidade do consentimento informado
ao estabelecer um quadro de emergência. Caso não o faça, a prevalência
prima face do princípio da autonomia torna-se definitiva e faz com que seja
inescapável a obtenção da permissão do paciente para tanto. Na mesma sen-
tença, a Corte esclarece consentimento informado é ainda mais necessário
em caso de tratamentos experimentais ou em que os resultados das inter-
venções não são estatisticamente precisos, como ocorre em muitas situa-
ções de intersexualidade:

esta exigencia del consentimiento, que es clara incluso en relación con los
tratamientos en apariencia benéficos para la persona, es aún más evidente e
importante cuando se trata de intervenciones experimentales, por cuanto,
en tales eventos, es mucho mayor la posibilidad de que se cosifique a la per-
sona y se La convierta en un simple instrumento para la realización de obje-
tivos que le son extraños, como es la producción de conocimientos o el me-
joramiento de ciertas técnicas de las que se beneficiarán otros individuos.
Por ende, la investigación sobre seres humanos, que es indudablemente ne-
cesaria para mejorar la calidad misma de los tratamientos médicos, debe
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ser particularmente rigurosa en la obtención de un consentimiento informado
de los potenciales sujetos, quienes, sin ninguna coacción o engaño, tienen de-
recho a decidir si participan o no en la empresa científica, sobre la base de un
conocimiento objetivo de todos los eventuales riesgos y beneficios de los expe-
rimientos. De esa manera, gracias a esa intervención libre en la experiencia
médica, el paciente deja de ser un objeto de la misma para convertirse en su-
jeto y copartícipe del desarrollo de la ciencia, con lo cual queda amparada su
dignidad e inviolabilidad.

Ao discorrer sobre as características do consentimento informado na
Sentencia SU-337/99, é estabelecido que nem toda autorização do paciente
é suficiente para legitimar uma intervenção médica, sendo necessário, antes
de tudo, que o consentimento seja livre e informado. Nesse sentido, a deci-
são deve ser tomada sem enganos e deve se fundar em um conhecimento
adequado e suficiente de todos os dados relevantes para que a pessoa possa
compreender os riscos e benefícios da intervenção terapêutica e valorar as
alternativas, que devem incluir a ausência de qualquer tipo de tratamento.
Ademais, a Corte deixa claro que o paciente que toma a decisão deve ser su-
ficientemente autônomo para escolher se aceita ou não o tratamento espe-
cífico, ou seja, deve se tratar de uma pessoa que na situação concreta goze
das aptidões mentais e emocionais para tomar uma decisão que seja consi-
derada uma expressão autêntica de sua identidade pessoal.

5 CONSIDERAÇõES FINAIS
Um ponto crucial da questão intersexo é o de que nenhuma cirurgia ou trata-
mento hormonal é destituído de riscos, o que, necessariamente, faz com que
a decisão tomada não seja óbvia. No fim, muitas vezes se está diante de um
cenário de balanceamento de riscos, cujas justificações, em certo grau, giram
em torno de uma suposição dos interesses dos sujeitos. Deixar apenas para
uma equipe médica ou à família uma decisão complexa e com muitos aspectos
que fogem ao conhecimento médico é, em certo grau, querer enfrentar as pró-
prias situações concretas, as quais nem sempre vão se tratar realmente de
emergências. Portanto, há o interesse na proteção desse indivíduo, que pode
estar sofrendo uma imposição artificial de um sexo, elemento constitutivo da
sua auto-imagem e auto-identidade.

Ademais, nota-se o pouco interesse jurídico direcionado ao tema no
Brasil, o que talvez possa ser, também, percebido diante da ausência de re-
gramento normativo específico, da insistência com antigas classificações
que regem o sexo civil e da tímida produção doutrinária no país a respeito
da questão. Nesse ínterim, o discurso médico adequatório acaba se tornando
hegemonicamente presente no nosso ordenamento. Poucos juristas, talvez
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também pelos ainda tímidos estudos interdisciplinares, questionam as clas-
sificações sexuais médicas, as quais possuem o potencial de violar, em
algum grau, os direitos individuais, a exemplo da imagem, nome, a auto-
identidade e a autonomia sob o próprio corpo.

É certo que há ainda grande romantização da profissão médica na nossa
realidade, o que contribui para que a autonomia individual, um dos grandes
pilares da Bioética, nem sempre seja respeitada. Em sociedades de heranças
paternalistas, ainda se percebe o médico como um salvador ou curandeiro, o
que, de algum modo, guarda relação com o fato de os conceitos de saúde/doen-
ça e normal/patológico serem ainda tratados como perfeitas contraposições
binárias antagônicas. Caso semelhante pode ser observado diante do trata-
mento médico da transexualidade, que ainda é vista hegemonicamente, tanto
pela literatura médica como o sistema jurídico, como patologia, cuja identi-
dade é construída quase que unilateralmente por consultas terapêuticas reali-
zadas por psicólogos e psiquiatras.

Nesse sentido, notou-se como, na realidade australiana, uma provoca-
ção de apenas um único indivíduo gerou repercussões em todo o sistema de
confecção de passaportes, inicialmente, estendendo-se posteriormente para
mobilizações da Comissão de Direitos Humanos do país e emendas legisla-
tivas. De modo análogo, na Colômbia, decisões judiciais discutiram a fundo
o tema, apontando para a sua complexidade bioética e jurídica.
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NOTAS

1 Mestrando em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos
– UNISINOS. Bolsista Integral do Programa CNPq. Especialista em Direito Mé-
dico pela Universidade Católica de Salvador – UCSAL. Graduado em Direito pela
Universidade Federal da Bahia – UFBA.

2 As falas são encontradas através do paper da Comissão de Direitos Huma-
nos da Austrália, denominado “Sex Files: the legal recognition: concluding paper
of the sex and gender (2009)”.
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OS ESQUECIDOS DO DIREITO? O ESTADO DE
EXCEÇÃO DA CRACOLÂNDIA E A CRIAÇÃO DO
HOMO SACER NOS CENTROS URBANOS

Gil Ricardo Caldeira Hermenegildo1

Giordano Leonardo Alves2

Resumo: O objetivo do presente trabalho é tecer reflexões sobre a craco-
lândia e a sua identificação como um espaço de exceção permanente,
trazendo para o centro da discussão a criação do Homo Sacer mediante
a aplicação do direito no interior destes ambientes. Portanto, amparado
na perspectiva histórico-sociológica das cracolândias no Brasil, nas teo-
rias de Michel Foucault sobre biopolítica e nos estudos de Giorgio Agam-
ben sobre o Poder Soberano, Estado de Exceção e a “vida nua”, esse es-
tudo almeja conceber as relações entre a cracolândia e seus
personagens, bem como as interações desse espaço urbano com a cida-
de, observando dessa forma as dinâmicas e o abandono permanente em
tal espaço.

Palavras-chave:Cracolândia; Exceção; Abandono; Crack; Biopolítica.

Abstract: The aim of the present work is to weave reflections on cracolân-
dia and its identification as a permanent space of exception, bringing to
the center of the discussion the creation of Homo Sacer through the appli-
cation of law within these environments. Therefore, based on the histori-
cal-sociological perspective of cracolândia in Brazil, on Michel Foucault’s
biopolitical theories and on Giorgio Agamben’s studies on Sovereign
Power, State of Exception and “naked life”, this study aims to conceive the
relations between cracolândia and its characters, as well as the interac-
tions of this urban space with the city, thus observing the dynamics and
the permanent abandonment in such space.

Keywords: Cracolândia; Exception; Abandonment; Crack; Biopolitics.
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INTRODUÇÃO
O espaço urbano é dinâmico por excelência. O ambíguo movimento civili-
zador do Século XX ganhou no desenvolvimento tecnológico a possibilida-
de de repensar seus ambientes. Um desses é a cidade. Moldada através da
sedução e do medo, a base para o caos e a ordem permeada entre essas duas
reações humanas formam as relações dos indivíduos inseridos na lógica ci-
tadina. Além desses aspectos, o desconhecido e o comum se mimetizam na
ótica urbana e trazem para o fenômeno da cidade “aspirações múltiplas e
antagônicas” (FREITAS, 2005, p. 47). 

Sem dúvidas, é a rua das grandes metrópoles o principal campo para a
intensificação dessas reações. Nela, “a presença dos pobres lança uma sombra
inexorável sobre a cidade iluminada” (BERMAN, 1987, p. 148-149) e um dos
conceitos da desigualdade se apresenta perante o observador individualizado.
Lugar inesgotável, da rua emerge camadas de sociabilidade fundamentais.
Contudo, nela o fracasso do plano do progresso moderno se intensifica. En-
quanto lugar de luta, a rua é violenta, democrática, lugar de coexistência e de
diferenças, assim como lugar de invisibilidades e desaparecimento. Sempre
atual e conceituada no aparente e no latente, a rua possui possibilidades de
criação e na mesma proporção, de eliminação. 

Pensar a rua é ponderar sobre seus espaços, é imaginar formas de observar
o Outro como a representação da verdadeira cidade. Para alguns a rua é lugar
de poder, enquanto para outros fluí entre a clandestinidade e de sobrevivência
(FREITAS, 2005, p. 46). Dessa maneira, o foco da presente analise será um
desses ambientes de sobrevivência. Em outras palavras, serão traçadas breves
linhas sobre a cracolândia. Local de degredo, atração, medo e perigo; de lendas,
casos e do desconhecido. Um genuíno “estar” da rua que traz o seguinte ques-
tionamento: A cracolândia está excluída dos processos urbanos? 

Portanto, este trabalho almeja indicar sobre os paradoxos que cami-
nham nas reflexões de Michel Foucault e de Giorgio Agamben, almejando
analisá-los perante as pesquisas brasileiras sobre a cracolândia. Isso para
analisar esse local das ruas como um espaço de exceção permanente, no qual
uma figura antiga do Direito Romano - o Homo Sacer - ressurge como pa-
radigma jurídico moderno sem afastar da cracolândia com sua aparição, as
interações corroboradas em qualquer grande centro urbano.  

DESENVOLVIMENTO

“O LUxO DOS MISERáVEIS”

Quem trouxe ou atirou a primeira pedra na cidade ainda é mistério. Continuará
sendo. Pode ter sido trazida na bolsa colorida de um jamaicano excêntrico, um
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americano de óculos grandes e pulseiras de ouro e prata no braço, um boliviano
de cabelo grosso e espetado ou mesmo por um religioso brasileiro que topou
com a pedra na mão de um menino na periferia da cidade. O jogo de adivinha-
ção está aberto. Fértil, mas nada objetivo, verdadeiro. (UCHÔA, 1998, p. 32). 

Os relatos jornalísticos apresentavam o impacto, a facilidade de obten-
ção, e o baixo custo de uma nova droga derivada da cocaína, com efeitos
ainda mais potentes. No final da década de oitenta algumas regiões, sobre-
tudo na cidade de São Paulo, são relacionadas a essa nova substância co-
nhecida como crack (DOMANICO, 2006, p. 14). A substância “(...) é fuma-
da em cachimbos improvisados com pequenas embalagens de remédios,
potes de iogurtes, copos de água mineral e vários outros objetos onde a
mesma pode ser aquecida” (KAORI; MOITA, 2012, p. 11), assim, de ma-
neiras rudimentares e improvisadas, qualquer material como os descritos
podem ser utilizados para o consumo entre os denominados “craqueiros”.

Contudo, demonstrar tais características de uso apenas demonstram a
necessidade de encontrar os caminhos de nascimento da substância. O crack
tem como foco de princípio as classes mais pobres, formadas entre as pes-
soas de condição econômica mais fragilizada. Por isso, segundo Silva (2000,
apud SALGADO, 2013, p. 273) “o crack representa uma mística da miséria;
se a cocaína simboliza o luxo dos ricos e vencedores, a base bicabornatada
de coca simboliza o ‘luxo dos miseráveis”. Decerto, seu próprio nome apre-
senta essa relação com as classes menos favorecidas. Sales (2013, p. 12) in-
dica que a palavra crack surgiu devido aos estalos que os cristais emitiam
ao serem tocados pelo fogo, e essa definição deu-se em bairros carentes de
Los Angeles e Nova York, principalmente entre os jovens carentes. Inclusive,
o movimento do crack nas periferias de algumas cidades dos Estados Unidos
da América deu-se devido a “guerra às drogas” e aos cercos e sanções da
política de governo norte-americana sobre os laboratórios de refino da co-
caína (DOMANICO, 2006, p. 26), que fez migrar a produção de drogas.

Ninguém sabe ao certo quem teve a ideia de transformar a pasta-base de co-
caína em pedra adicionando à massa de cor bege um punhado de bicarbo-
nato de sódio, um pouco de água e levando a mistura ao fogo. Difícil imagi-
nar alguma gangue ou “grupo organizado” assumindo a autoria da receita.
Oficialmente, a aventura do crack nos Estados Unidos começou em meados
da década de 80 nas escuras e sujas ruas do Bronx, em Nova York. Pelos ar-
quivos da polícia americana, as “pedrinhas da morte” teriam sido introduzi-
das por quadrilhas de traficantes jamaicanos que, em pouco tempo, espalha-
ram a droga por várias cidades. (UCHÔA, 1998, p. 23). 

Entremeado na efervescência da globalização, o crack disseminou-se
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no mundo. As facilidades e possibilidades de consumo, de compra e de pro-
dução da substância ampliaram sua venda pelos principais mercados ilegais.
Assim, no decorrer de sua propagação, o crack alcança outras classes eco-
nômicas e sociais. Como indica Raupp:

Apesar da maioria dos autores associarem o uso do crack às classes baixas,
especialmente em pessoas em situação de rua e jovens das periferias das
grandes áreas urbanas (...) há indícios de aumento do uso também entre ou-
tras classes sociais. (...) Uchôa (...) descreveu a escalada da droga dos guetos
para a classe média e alta americanas, fato este que teria se reproduzido da
mesma forma no Brasil (RAUPP, 2011, p. 22).

A ágil ascensão do crack no Brasil não foi diferente. De acordo com
Uchôa (1998, p. 32-33) foi em São Paulo, nos bairros da Zona Leste como
os de Itaquera e São Mateus, que a substância começou a competir com a
cocaína. Os registros na década de noventa demonstram as ruas do Bairro
da Luz, conhecida como “Boca do Lixo” como um dos principais locais de
aglomeração dos consumidores da droga. 

Em 1991 na região da Luz, o consumo já era explícito, “disseminando
nacionalmente o termo e a ‘fama’ da cracolândia” (SALGADO, 2013, p.
272). Sem dúvidas, os anos de 1993 e de 1995 foram determinantes para se
compreender as proporções da nova droga acampada na capital paulista. No
primeiro ano, percebeu-se o exponencial aumento de consumo; no último,
o retrato dos moradores de rua e dos jovens apresentou o principal perfil dos
usuários conhecidos (RAUPP, 2011, p. 24). Também em 1995 a substância
encontra ligação com a violência na cidade, “sendo a causa de em torno de
40% dos homicídios da cidade” (KAORI; MOITA, 2012, p. 12). No mesmo
ano o crack tornou-se a droga mais consumida no estado e, um ano depois,
“80% dos viciados eram crianças e adolescentes das zonas leste e sul, com
idades entre 9 e 15 anos.” (KAORI; MOITA, 2012, p. 12). Não é sem razão
que pesquisas feitas alguns anos depois pelo Lenad – Levantamento Nacio-
nal de Álcool e Drogas -, constataram que existe um milhão de consumido-
res da droga no país. (SALGADO, 2013, p. 272). 

Vale ressaltar a explosão do crack e de suas respectivas cracolândias
pelos mais variados centros urbanos do Brasil ter sido um movimento de-
veras heterogêneo. Em algumas regiões o crack difundiu-se e criou raízes.
Em outros mercados ilegais foi severamente evitada através da influência
dos próprios traficantes.  Exemplo disso é a cidade do Rio de Janeiro. De-
vido a pouca margem de lucro e pelo alto poder destrutivo ao usuário, os
traficantes cariocas baniram a droga na capital com o intuito de manter o
consumidor vivo para a compra e uso constantes (KAORI, MOITA, 2012,
p. 12). 
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Em suma, nesse panorama histórico de usos, conceituações e de desen-
volvimento no Brasil, percebe-se a nova problemática trazida pela droga no
campo urbano e na dinâmica social cotidiana das grandes metrópoles: Ao
constituir novos espaços e subjetividades, o crack e a cracolândia sem dú-
vidas se tornaram lugares comuns dos meandros citadinos e conformaram-
se como arcabouços diários de “(...) de notícias, de histórias e não sem con-
tradição, de pânico.” (RUI, 2014, p. 95).

UM pARADIGMA DA MODERNIDADE
Para pensar a cracolândia e suas interações urbanas sem deixar de enlear
seus personagens, necessário é compreender as forças que atuam para re-
primi-la, criá-la, gerenciá-la, “destruí-la”. Em verdade, essas forças fomen-
tam a própria estrutura social, política e econômica na atualidade. Para tanto,
é crucial traçar linhas sobre as teorias dos filósofos Michel Foucault e Gior-
gio Agamben sobre as interações entre sociedade, estado e mercado.

Após sua arqueologia do saber, interessada em atribuir um método des-
critivo para as relações de Poder, Foucault trouxe para sua filosofia a genea-
logia do poder, tida como uma tentativa de analisar “(...) o Poder enquanto
elemento capaz de explicar como se produzem os saberes e como nos cons-
tituímos na articulação entre ambos” (DANNER, 2009, p. 786). Nesse
mesmo movimento, o filósofo repensou o aspecto do poder apresentado por
outros pensadores. Todavia, Foucault não criou uma teoria do Poder. Quan-
do não traz um viés de reinficação ao Poder, o autor afasta sua visão deste
como um objeto natural, da essência humana. Para o filósofo, o poder não é
“(...) uma coisa; é uma prática social e, como tal, constituída historicamen-
te.” (MACHADO, 1979, p. 10). 

O que assoma não é o Poder em maiúsculo visto no Estado, em práticas
macroscópicas. Apresentam-se, em verdade, tecnologias de poder discerni-
das “a partir de inúmeros pontos e em meio a relações desiguais e móveis”
(FOUCAULT, 1988, p. 90), difusas em vários níveis de relações. São rela-
ções de poder heterogêneas (DANNER, 2009, p. 787), moldadas entre os
sujeitos aquilo pensado pelo filósofo como a estrutura do poder e “essa lo-
calização é a premissa para que possamos construir algo como uma analítica
do poder” (SOUZA, 2011, p. 106). 

As relações de poder na história do Ocidente muito se transformaram no
intuito de manter as estruturas sociais estabilizadas. Na Antiguidade e até o
início do Século XVIII, o poder soberano era a relação mais efetiva de poder.
Nessa teoria clássica, o poder possui o direito de vida e morte como um dos
princípios fundamentais de sua aplicação. O Soberano indica se o “súdito tem
direito de estar vivo ou tem direito, eventualmente, de estar morto” (FOU-
CAULT, 1999, p. 286) e o poder apenas produzia efeitos sobre a vida na me-
dida em que podia matar. 
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Ou seja, o poder soberano se efetivava através do ditame “fazer morrer
e deixar viver” (FOUCAULT, 1999, p. 287) e somente começou a deixar de
ser mecanismo majoritário a partir da evolução do capitalismo moderno e com
o advento das Revoluções Burguesas do final do Século XVIII. Juntamente
ao poder disciplinar3, uma nova tecnologia de poder, objetivando melhorar
as práticas e a produtividade industrial, passou a valorizar a vida. Coordenan-
do “processos de natalidade, de mortalidade, de longevidade” (FOUCAULT,
1999, p. 290) a chamada regulamentação passou a controlar não os súditos,
mas a multiplicidade populacional através de um “fazer viver e deixar mor-
rer”. É a biopolítica, a política sobre a vida, que vem para normalizar e emol-
durar a vida como um problema político, científico, biológico, e, mormente,
“como um problema de poder (...)” (FOUCAULT, 1999, p. 293). 

No entanto, a biopolítica não excluiu o poder disciplinar, e, paradoxal-
mente, manteve o poder soberano sobre seu campo de aplicação. Esse poder
de “fazer morrer” permeou o aspecto “democrático” da modernidade e para
resolver o paradoxo, criou-se a figura do racismo para possibilitar a atuação
do Soberano. Ao fragmentar em um corte biológico os sujeitos e produzir
critérios de superioridade e inferioridade racial entre estes, o racismo pos-
sibilitou ao biopoder trazer à morte do outro o fortalecimento biológico do
indivíduo da raça ou da população que visa proteger.  (FOUCAULT, 1999,
p. 308).

Sobre esse apanágio racial, o poder soberano permaneceu, e, no campo
do Direito por sua capacidade de normatização, esse poder adentrou nos
principais modelos constitucionais da contemporaneidade. Nessa perspec-
tiva, Giorgio Agamben constrói sua teoria a partir dessa manutenção Sobe-
rana. O italiano indica que “o Soberano está, ao mesmo tempo, dentro e fora
do ordenamento jurídico” (AGAMBEN, 2002, p. 23) Assim, nada coloca-
se aquém do ordenamento jurídico senão o próprio soberano, por ser externo
e ao mesmo tempo intrínseco a este. 

Destarte, por essa capacidade, soberano pode suspender a lei com o in-
tuito de defender o próprio ordenamento. “O poder soberano (o Estado) de-
cide, portanto, sobre a condição de ser político - de incluído ou excluído na
sociedade política –, decide sobre a exceção” (SOUZA, 2010, p. 17), e essa
decisão amparada na defesa da sociedade possibilita o afastamento legítimo
de garantias e direitos fundamentais da população. “O estado de exceção
não é nem exterior nem interior ao ordenamento jurídico e o problema de
sua definição diz respeito a um patamar, ou a uma zona de indiferença, em
que dentro e fora não se excluem, mas se indeterminam.” (AGAMBEN,
2004, p. 39). Logo, apenas na utilização de uma “roupagem” do Direito, por
ser capaz de determiná-lo, o poder soberano atravessa a modernidade por
inúmeros lugares – como a cracolândia -, pronto para decretar, “em proteção
do ordenamento” essa exceção na zona de indeterminalidade jurídica. 
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O paradoxo tornou-se ainda mais evidente quando essa indeterminação
entre suspensão e atribuição de direitos no transcorrer das modernas demo-
cracias tornou-se um “paradigma da segurança como técnica normal de go-
verno” (AGAMBEN, 2004, p. 28). A indeterminação soberana criou assim
a figura do campo, “absoluto e insuperado espaço biopolítico” (AGAM-
BEN, 2008, p. 129), pelo fato de ser este campo, “que se abre quando o es-
tado de exceção torna-se a regra” (AGAMBEN, 2002, p. 175) como meca-
nismo central de atuação. 

Dentro do campo, os cidadãos tornam-se matáveis e essa mesma exis-
tência “cidadã” ganha o nome de Homo Sacer, figura do direito romano, uti-
lizado pelo soberano para esse assassinar sem praticar homicídio, muito
menos celebrar sacrifício. O ser “que é capturado no bando soberano é vida
humana matável e insacrificável: O homo sacer.” (AGAMBEN, 2002, p.
91). Essa é a definição moderna para o cidadão despido de direitos, aban-
donado pelo seu bando. 

Importante salientar o abandono e o bando como formas híbridas de se
considerar o Homo Sacer. “Ora, ser abandonado implica, necessariamente,
o pertencimento a algum lugar ou a algum grupo. (...) Segundo Agamben,
esse lugar é o bando”. (AMITRANO, 2013, p. 83). Embora à mercê do seu
bando e não excluído, pelo fato de nada ser capaz de escapar ao Poder Sobe-
rano, o Homo Sacer, “apesar de ter sido ‘posto para fora’ de seu bando, (...)
sempre pertencerá ao mesmo, permanecendo, destarte, a ‘mercê daqueles
que o abandonaram’”. (AMITRANO, 2013, p. 83). É dizer que “aquele que
foi banido não é, na verdade, simplesmente posto fora da lei e indiferente a
esta, mas é abandonado por ela, ou seja, exposto e colocado em risco no li-
miar em que vida e direito, externo e interno, se confundem”. (AGAMBEN,
2002, p. 36). No abandono se sobreleva a confusão entre o cidadão e o Homo
Sacer, e essa indistinção torna o campo, paradigma contemporâneo, o espaço
da biopolítica (AGAMBEN, 2002, p. 177-178) e da exceção permanente. 

Por isso o Homo Sacer, é ambíguo: Sacro por ser a própria lei sua con-
dição; e matável, assassinado sem o cometimento de homicídio, de maneira
impune, uma vez praticado e decidido pelo soberano. “(...) Uma vida sagrada,
mas destituída de valor” (AMITRANO, 2013, p. 81) e, portanto, vida nua,
despida de direitos, perante o Soberano. Em síntese, evidenciar a sacralidade
significa alocar como foco originário a vida nua no interior deste ordenamen-
to jurídico-político “(...) e o sintagma homo sacer nomeia algo como a relação
política originária, ou seja, a vida enquanto, na exclusão inclusiva, serve
como referente à decisão Soberana.” (AGAMBEN, 2002, p. 92).

“A COR DO MEU MUNDO É CINZA MESMO”
Para entender os campos nos quais o Homo Sacer pode ser criado nas gran-
des capitais brasileiras, é preciso entender a mimetização entre corpo, direito
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e práticas espaciais do cotidiano urbano. Outra maneira de identificar essa
junção está no encontro de padrões citadinos que exemplificam o corte racial
e a utilização deste como fundamento jurídico legitimador, capaz de possibi-
litar a aplicação do soberano sobre a indesejável existência abandonada. Para
tanto, a cracolândia é possivelmente o ambiente por excelência no qual esse
aspecto biopolítico permeia as dinâmicas das metrópoles. Sobre a exceção, a
construção do panorama desse espaço conduz a seguinte observação:

A cracolândia pode ser pensada como um espaço marcado pela sociabilidade
direta de pessoas que se identificam com o território (uma localidade, mas
também um território simbólico e existencial) e, também, pela variada e mul-
tifacetada interação dos frequentadores da cracolândia com diferentes agen-
tes institucionais, apontando para modos de gestão do estado pelas margens.
(ADORNO et al, 2013, p. 9).

As interações informais desses grupos marginais no espaço da rua
(FREITAS, 2005, p. 67) formam uma sociabilidade entre os “moradores”
da cracolândia e as outras pessoas da cidade. Além disso, essa sociabilidade
é permeada pela atuação estatal.  As manifestações territoriais formam iden-
tidades, estabelecem conjuntos de práticas legais ou ilegais baseadas em có-
digos próprios, e criam personagens indissolúveis e estigmatizados, incluí-
dos na exclusão da cracolândia: O perigoso Outro. O craqueiro e o crack
como ligação onde “ninguém tem dignidade” (RUI, 2012, p.41). 

O fundamento racial é o próprio crack. O uso produz o corte, visto que
esse permeia as mais variadas faixas etárias, classes e gêneros. Tendi isso em
vista,é pouco provável o soberano estabelecer de outra maneira seu poder de
vida e morte sobre esses indivíduos, uma vez considerada as múltiplas con-
dições de uso da droga e do espaço da cracolândia.  Somente assim, após a
utilização do discurso jurídico externo homogeneizante dos usos – saúde, se-
gurança, proteção - perante o restante da sociedade, a atuação Soberana dis-
pensa o direito no ambiente interno da cracolândia e pode deslocar-se sem
qualquer problema sobre sua estrutura. 

Contudo, é preciso indicar as emergências do uso do crack. A aborda-
gem provida nessa diminuta análise não busca negar os efeitos da substância
perante as condições físicas e cognitivas dos usuários. Tais efeitos criam,
além da dependência, salientada por anteriores ou subsequentes questões
familiares, sociais e econômicas, uma aproximação do usuário com “um es-
tilo de vida marginalizado” (SALGADO, 2013, p. 274). 

“(...) A relação entre o crack e as populações marginalizadas” (ADORNO
et al, 2013, p. 11) dá-se na ligação imediata entre os “craqueiros” e a visão de
consumidores compulsivos(SALGADO, 2013, p. 274).Ao se desconsiderar o
“contexto multifacetado e marcado por diversas variações situacionais” (FRU-
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GÓLLI; SPAGGIARI, 2010, p. 16) aos usuários é dado a perda do contato com
possíveis problemas desse consumo ou do risco da compulsão. Sensações
como euforia e satisfação resultam em hostilidades intensificadas pelos dis-
cursos externos, incapazes de considerar usos variados como base da craco-
lândia. (RUI, 2014). Por conseguinte, “continuando o uso, em doses mais altas,
surgem ilusões perceptivas (visuais e auditivas) e finalmente a psicose cocaí-
nica, extrema hipervigilância, delírios paranóides e alucinações.” (LEITE,
1999, p. 27). 

A visualização homogeneizante do fenômeno do uso justifica as práticas
de abandono e eventual matabilidade dos usuários. Esse é o corte racial capaz
de possibilitar a inserção do soberano na cracolândia. Como criador do estado
de exceção permanente o Estado impacta, por intermédio da propagação de
dois discursos, a base para suas cotidianas incursões sobre a cracolândia; O
discurso da segurança e o da saúde; o primeiro interligado com a repressão; o
segundo por dubiedades entre prática e instrumentalização da medicina.

Em São Paulo, o Bairro da Luz, a Rua Helvetia, a Alameda Dino Bueno
e Paranapanema corroboram um diagnóstico desses dois discursos. Nesses
“endereços” aparecem as “manchas”, consideradas como áreas do espaço ur-
bano        “dotada de equipamentos e atores que marcam seus limites e viabi-
lizam – cada qual com sua especificidade – uma atividade ou prática predo-
minante (no caso, o consumo de crack e a atenção a ele)” (ADORNO el al,
2013, p. 6). Nessas “manchas” delimitadas, ambos os discursos podem ser
utilizados sem dispersão.

Os padrões de segurança são decorrência do imediatismo de uso e da
dificuldade de circulação do crack (SALGADO, 2013) que forma zonas co-
muns de consumo. Esses movimentos traçam na paisagem comum da cra-
colândia a relação com o craqueiro, mas também com policiais militares e
guardas civis (RUI, 2012, p. 199). A cracolândia demonstra uma heterono-
mia entre vigilância e o “intenso sistema de troca (...) de objetos, alimentos,
bebidas, drogas e também de afetividades, sexualidades, emoções” (ADOR-
NO et al, 2013, p. 6) caracterizada por uma  espécie de “ilegalismo urbano”4

(ADORNO et al, 2013, p. 6). Forma-se deste modo uma dinâmica singular
nos espaços e nos corpos ao se entrelaçara essa dinâmica a violência insti-
tucional que, segundo Bourgois e Schonberg (2009) citados por Raupp
(2012, p. 191) “acaba por normalizar a violência ao nível das relações in-
terpessoais, produzindo uma violência cotidiana que cria o ethos local da
cultura da violência”. 

Se práticas de violência e arbitrariedade, tratamento desigual para integrantes
de distintos grupos sociais, desrespeito aos direitos e impunidades dos res-
ponsáveis por esses atos são práticas constitutivas da polícia brasileira. (...) O
atual cenário da “cracolândia” (...) é um campo fértil para que os policiais
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exerçam toda a arbitrariedade que lhes foi historicamente concedida. Isto sig-
nifica dizer que a associação que se faz automaticamente entre uso de drogas
e criminalidade, somada à retórica compartilhada que desumaniza os nóias,
tem justificado, nesse espaço, prisões, abordagens, violações de direitos, de-
monstração despótica de mando e também aquilo que um redutor, com for-
mação em psicologia, chamou de “sadismo gratuito”, em sua face mais radi-
cal. Em suma, nesse local, “o controle social assume a forma ritualizada de
policiamento ostensivo”, por meio da “sinalização da autoridade e teatraliza-
ção do controle”. (RUI, 2012, p. 202-203).

Quando a Polícia se engendra com o discurso de segurança, o anseio
ao controle urbano desvincula a validade de outras possibilidades de abor-
dagem da cracolândia. A inevitável introjeção da periculosidade cria a re-
presentação espacial. As palavras de uma inspetora da Guarda Civil Metro-
politana da cidade de São Paulo apresentam essa visão: “Não deixar as
pessoas fazerem mau uso do espaço urbano para não causarem nenhuma
sensação de insegurança” (RUI, 2012, p. 200).  

Essa apriorística demonstração emoldura a aplicação da segurança com
as faces da vigilância. No bairro da Luz é possível discerni-la no seguinte
relato descrito: “A sirene, audível de muito longe, provocou uma rápida dis-
persão. Os poucos que permaneceram à primeira abordagem da viatura se
afastaram após o policial descer do carro com o cassetete na mão” (FRU-
GÓLI; SPAGGIARI, 2010, p. 9). Em Paranapanema, essa vigilância é por
intermédio de rondas e por cerceamento, “que consiste em cercar um quar-
teirão, impulsionando a concentração dos usuários, deixando-os circunscri-
tos a determinada delimitação e, logo, passíveis de terem suas ações moni-
toradas” (RUI, 2012, p. 199). 

Os agentes estatais conhecem os usuários, sabem localizar a exceção
produzida sobre eles. “Eu sei o nome de todo mundo aqui” (RUI, 2012, p.
200) diz a mesma inspetora-chefe da GCM.  Não é de se estranhar que em
cada ressurgir da cracolândia após eventuais destruições baseadas no espe-
táculo, os usuários continuem sendo reconhecidos, e, quando não retornam,
por situações eventuais como a morte, nada se considera. Tais discursos de-
monstram que essa região não é esquecida pelo direito. O que se manifesta
é o abandono produzido sobre a égide da exceção permanente, no qual, in-
distintos corpo e espaço, craqueiro e cracolândia cria-se o homem sacro,
preso ao bando que o incluí na exclusão (AGAMBEN, 2002, p. 36) e sua
morte, efetivamente, nada significa. Os dois enfoques, o espaço e o corpo,
conformam o abandono. 

Como o poder de polícia (soberano) atua sobre constante transgressão
da lei e como o criador da lei em si, divide as atividades dos homens da lei
e dos homens fora da lei (TELLES, 2010, p. 223), mesmo visto as similares
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em suas aplicações e consequências, se emoldura exemplos substanciais de
ilegalismos urbanos. Assim, ao utilizar de sua legitimidade para práticas ex-
tralegais, a polícia está, 

(...) ao mesmo tempo, dentro e fora da lei. Ao mesmo tempo, dentro e fora da
lei. Nesses modos de operação das forças do Estado, ali nas suas pontas, fica
suspensa a diferença entre o “homem da lei” e o “homem fora da lei”, o cum-
primento da lei e a transgressão da lei. Quer dizer: as diferenças entre a lei e o
crime são como que anuladas, desativadas na sua efetividade. (TELLES, 2010,
p. 223).

Em conclusão, se o Soberano pode atuar livremente quando o campo
surge e normalizar essa atuação, na cracolândia as arbitrariedades consistem
no cotidiano e interligam as práticas policiais e as práticas dos usuários. “É
como se o direito contivesse uma fratura essencial entre o estabelecimento da
norma e sua aplicação e que, em caso extremo, só pudesse ser preenchida pelo
estado de exceção (...)” (AGAMBEN, 2004, p. 47-48). Os próprios usuários
que gritam “sejam bem-vindos à cracolândia, policiais” (FRUGOLI JR,
SPAGGIARI, 2010, p. 10) parecem reconhecer a sua condição de matabili-
dade e o agente capaz de aplicá-la. 

No caminho do discurso da saúde, o poder soberano aplica uma espécie
de “discricionariedade regulamentada” ao sacralizar a vida do craqueiro para
violentar. Essa dubiedade, característica da modernidade ocidental, se natu-
raliza, pois, como indica Bourdieu (1993 apud RUI, 2012, p. 206) o mesmo
Estado que assassina também cuida. Essa estrutura elucida a complexidade
do mecanismo de poder atual ao sacralizar o Homo Sacer para tornar sua vida
matável. O discurso da saúde ganha ambiguidade no campo citadino e con-
firma práticas de atuação de órgãos de saúde capazes de afirmar direitos, ao
mesmo tempo em que utilizam da sacralidade para matar. 

Do lado do cuidado está a política de Redução de Danos5.Grupos como
Centro de Convivência “É de Lei”, paulista, e o “Estratégia de Saúde da Fa-
mília” em Porto Alegre, buscam auxiliar na diminuição de doenças como o
HIV, evitado ao se deixar as seringas para o uso dos cachimbos, mas cons-
tante na obtenção financeira para o uso. Na defesa do direito à saúde, a re-
lação do crack “com o uso de outras substâncias como maconha, cocaína,
bebidas alcoólicas e, acima de tudo, cigarros” (RUI, 2012, p. 42), capazes
de acentuar a degradação do usuário, fomentam a produção e distribuição
de insumos; “materiais preventivos e educativos disponibilizados aos usuá-
rios” (RUI, 2012, p. 203) com caráter preventivo. Esse tipo de pro-
jeto começou no Brasil com o auxílio da prefeitura de Santos em 2000 e com
subsídios do Programa Nacional de DST/AIDS (DOMANICO, 2006, p.79).
Sua base está na “necessidade de se ouvir os usuários, para depois engajá-
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los no processo de prevenção” (DOMANICO, 2006, p. 81) e a postura do
Centro de Assistência Psicossocial (CAPS) e de alguns dos seus agentes na
capital paulista apresenta formas de defesa similares de cuidado. 

Contra um caso de internação arbitrária de crianças, um dos médicos
do Centro, segundo Rui (2012, p. 207) descreveu a irresponsabilidade pe-
rante à ação sem critérios, que configuraria apenas uma tentativa da prefei-
tura de limpar o centro de São Paulo. Portanto, no dinâmico campo de rela-
ções (FRUGÓLI JR, SPAGGIARI, 2010, p. 14) da cracolândia, entre
repulsões e interações, não é apenas o abandono o fundamento. Em verdade,
nenhuma política na modernidade, mesmo na exceção, possui completude
se conformada apenas na matabilidade.

A bifurcação dá-se além do campo discursivo. O soberano acaba por
utilizar-se da ação dos grupos de redução de danos para conformar o Homo
Sacer estruturado no craqueiro. A sacralidade completa-se após o discurso
de saúde, no campo da atuação soberana. No caso do Bairro da Luz, especi-
ficamente na Rua Helvétia, pelo menos uma vez ao ano, grandes operações
policiais, urbanas e assistenciais ocorrem na “cracolândia”. (RUI, 2012, p.
198). Através de políticas públicas extensivas que envolvem polícia e vigi-
lância pública na limpeza pública na consideração da cracolândia como
emergência de saúde pública, três dessas ações podem ser destacadas: A
Operação Limpa, de 2005; a Ação Integrada Centro Legal em 2009 e, a atual
ação do Governo estatal e municipal de São Paulo, em 2017. Por meio
de um espetáculo midiático a população, essas ações formaram o “problema
da cracolândia” como uma “‘questão de saúde pública’” (FRUGOLI JR,
SPAGGIARI, 2010, p. 13). Quando o antigo prefeito da capital paulista, Gil-
berto Kassab, como indica os autores, considera como “‘um problema de
saúde pública, para quem, ‘toda [a] revitalização só será possível se conse-
guirmos minimizar este problema’” (FRUGOLI JR, SPAGGIARI, 2010, p.
13), utiliza-se desse discurso para a entrada legítima na cracolândia e tornar
legítimas quaisquer ações sobre ela. 

Inclusive, na ação de 2017, a declaração do prefeito João Dória sobre
a necessidade da violência para “um segundo movimento de internar os
usuários de crack em comunidade terapêuticas conveniadas com o governo”
(MATTAR et al, 2017), apenas exemplifica o discurso da saúde para a pos-
terior matabilidade inserida no corpo do craqueiro. O campo de “limpeza”
implícito na saúde nesse segundo momento parece almejar uma valorização
da vida do usuário, quando no campo prático acaba eliminando sua existên-
cia. Nesse campo,

(...) a morte desses sujeitos que moram nas ruas produzem cadáveres em
série, num anonimato considerável. Tais mortes são tomadas pela impossibi-
lidade de reconstrução de uma história de vida dos sujeitos, restando apenas
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seus corpos, seus cadáveres, como prova da existência de uma vida infame.
(HUNING; SILVA, 2013, p. 46).

Pela multiplicidade e dinâmica definidas, se discerne em alguns mo-
vimentos como dos grupos de redução de danos, um real intuito de proteção.
No entanto, o interesse secundário do discurso capturado é o de ampliar prá-
ticas de eliminação, antes gradativas, com vigilância e repressão, para uma
“ação única integrada” que tem por finalidade limpar “a área conhecida
como cracolândia, ou seja, retirar, através de um conjunto combinado de
ações – com ênfase na intervenção policial – os usuários de crack daquela
região” (FRUGOLI JR, SPAGGIARI, 2010, p. 7). Alguns profissionais da
saúde acabam por autorizar as ações de retirada. Outros reclamam e denun-
ciam “o problema: utilizava-se da ‘saúde’ para justificar práticas de ‘limpeza
urbana’” (RUI, 2012, p. 208). 

CONCLUSÃO 
Essa tragédia do abandono explicita a ineficácia desses movimentos de limpeza
e repressão, algo importante para entender certas “necessidades urbanas”. “Os
usuários sumiram com a Operação Limpa, mas muitos estão voltando”. (FRU-
GOLI JR; SPAGGIARI, 2010, p. 7). Essa frase apenas demonstra os movimen-
tos urbanos em torno da territorialidade da cracolândia. Vinculada ao corpo
dos usuários, do Homo Sacer que, após essas ações, ou no decorrer destas, apa-
rece novamente com seu cachimbo, a cracolândia se discerne como espaço de
abandono. Como de forma objetiva indica Frúgoli Jr (1995) citado por Adorno
e Raupp (2015, p. 812): “Compreender a cidade como palco da experiência co-
tidiana é buscar uma visão na qual suas ruas, atores e os movimentos que nelas
empreendem são, ao mesmo tempo, produto e produtores de práticas sociais.”

Portanto, entender as variedades da cracolândia e a conformação de todas
essas estruturações aparentemente díspares, múltiplas em um espaço de ex-
ceção permanente, é uma das práticas mais evidentes do racismo biopolítico
estatal na modernidade e, apensar nesse sentido é possível compreender o foco
de tensão que se estabelece no interior dos grandes centros urbanos. 
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NOTAS

1 Mestre em Direito com bolsa de estudos pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica de Minas Gerais e Especialista em filosofia pela UFMG (bolsista institu-
cional). Docente da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC
Minas.

2 Graduando no Curso de Direito pela Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais – PUC Minas, Campus Serro. Pesquisador na área de Sociologia
Jurídica. 

3 O poder disciplinar molda individualidades no interior das instituições.
“São, pois, nas sociedades europeias do século XVIII o contexto no qual surgem
novas tecnologias de poder. Elas só serão possíveis com o advento da categoria
‘sujeito’ e são os corpos físicos das pessoas o primeiro espaço no qual fora exer-
cida uma nova forma de poder. (FOUCAULT, 2007, p. 17) Isto ocorre com a ins-
titucionalização das escolas, dos hospitais, dos quartéis, das prisões entre outros
ambientes denominados como instituições de ‘sequestro’. Esta denominação é
utilizada pelo fato de individualizar o sujeito e usar técnicas disciplinares para
docilizá-lo. (...) É o contexto daquelas sociedades que surge o poder disciplinar,
que nasce como uma tecnologia de poder que trata o corpo do homem como uma
máquina, objetivando adestrá-lo para transformá-lo em um instrumento útil aos
interesses econômicos.” (DINIZ; OLIVEIRA, 2013, p. 143-144). 

4 O termo ilegalismo pode ser considerado como “mais do que um ‘ato ile-
gal’, portanto, do que uma ‘ilegalidade’ determinada a noção de ilegalismo encerra
a ideia de um certo regime funcional de atos considerados ilegais no interior de
uma dada legislação, em vigor no interior de uma sociedade. A ideia parece estar
ligada à noção de ilegalismo é aquela de, ‘gestão’, gestão de um certo número de
práticas, gestão de um certo número de ilegalidades ou irregularidades que, con-
siderada (a gestão) em conjunto, representa em si mesma uma certa regularidade”
(FONSECA, 2002, p. 139).

5 Segundo a Associação Internacional de Redução de Danos (2010, p. 2) “re-
dução de danos é um conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os
danos associados ao uso de drogas psicoativas em pessoas que não podem ou não
querem parar de usar drogas. Por definição, redução de danos foca na prevenção
aos danos, ao invés da prevenção do uso de drogas; bem como foca em pessoas
que seguem usando drogas.”. 
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ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO? POR UMA
RELATIVIZAÇÃO DOS MITOS DO DIREITO MODERNO
A PARTIR DA CONCEPÇÃO FOUCAULTIANA DE
ILEGALISMO

Gil Ricardo Caldeira Hermenegildo1

Jonathas Tadeu de Faria Silva2

Resumo: A contemporaneidade, de modo a se contrapor aos sistemas ju-
rídicos da Idade Média e modernidade, pautou-se em uma (re)construção
de perfil racionalista dos modos de vida  e, em consequência, da maneira
como o Direito se instituía e funcionava. O racionalismo predominante nas
revoluções burguesas buscou produzir um fenômeno jurídico burocrático e
fundamentado em diretrizes de neutralidade, objetividade e imparcialidade
de suas normas e práticas. O presente artigo tem como proposta desenvol-
ver uma análise crítica do Direito contemporâneo a partir das reflexões so-
ciológicas desenvolvidas por Michel Foucault, em especial seus escritos
sobre o fenômeno do ilegalismo.

Palavras-chave: Ilegalismo – Direito moderno - Genealogia

1 INTRODUÇÃO
A elaboração desse artigo surge como uma resposta à maneira como tradi-
cionalmente se estuda o fenômeno jurídico nas faculdades de Direito. Ape-
sar de formalmente existirem disciplinas de caráter propedêutico e zetético
no decorrer do curso de graduação, a grade curricular dedica a maior parte
das horas acadêmicas ao estudo da dogmática jurídica3. E, esse modelo de
projeto político-pedagógico acaba por produzir concepções muito peculia-
res acerca do Direito.

No papel de professor de sociologia jurídica, disciplina localizada no
quinto período da formação regular, é possível diagnosticar que os discentes
cumprem metade dos créditos com a compreensão de que o Direito se res-
tringe à lei, ou em algumas circunstâncias específicas, também há a menção
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a jurisprudência. Em ambas situações, é possível perceber que há uma
compreensão hermética do fenômeno jurídico, reduzindo-o aos seus dis-
positivos tradicionais e desconsiderando-se que o Direito é um fenômeno
histórico e social.

De forma imanente à compreensão que alunas e alunos têm, em regra,
acerca do Direito, há também adesão a princípios que uma formação pautada
prioritariamente no estudo da dogmática proporciona. Parcela significativa
dos alunos entrevistados acerca de suas compreensões do Direito defendem
ser o fenômeno jurídico neutro, imparcial e objetivo4. Situações específicas
de crise das instituições políticas, por exemplo, em consequência de denún-
cias de corrupção no interior da Administração pública, são compreendidas
como circunstâncias eventuais, ocasionadas por maus administradores mas
não em virtude de fatores estruturais do campo.

Em consequência, os/as discentes compreendem que seria possível
afirmar que o Brasil se encontra imerso em uma sociedade democrática, e,
pela via do Direito seria possível promover a justiça social.  

Diante do diagnóstico levantado, são apresentadas algumas hipóteses
que serão debatidas no decorrer do presente artigo. A primeira hipótese é de
que os pilares do Direito moderno somente existem em nível abstrato, servin-
do somente para encobrir a economia de poder que define de forma substancial
a maneira como o fenômeno jurídico irá se concretizar na realidade fática. 

A segunda hipótese é de que a compreensão que discentes têm acerca
do Direito não é aleatória, mas um fenômeno estrutural. A produção de dis-
cursos científicos do Direito ainda é um privilégio de estratos específicos
da sociedade. E, ao serem produzidos saberes e instituídas práticas que cor-
roboram com os pilares mitificados do Direito moderno, são produzidas sub-
jetividades condicionadas a esses parâmetros. 

De modo a fundamentar as reflexões nesse artigo apresentadas, será uti-
lizado como referencial teórico a corrente pós-estruturalista francesa, em es-
pecial os escritos de Michel Foucault acerca das sociedades ocidentais con-
temporâneas e sobre o Direito. A escolha desse referencial justifica-se na
possibilidade de, a partir do pensamento do autor, evidenciar as relações de
poder, processos de subjetivação e estados de dominação que estão presentes
no espaço social e no campo jurídico.

2 A ILEGALIDADE E ILEGALISMO COMO ELEMENTOS
ESTRUTURANTES DO DIREITO
As argumentações que são apresentadas nesse artigo têm como ponto de par-
tida o seguinte pressuposto: O Direito deve ser compreendido como um fe-
nômeno social. Isso implica afirmar, dentre outros aspectos, que o fenômeno
jurídico, em sua concretização, é um reflexo das interações sociais que ocor-
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rem no contexto em que está inserido. Portanto, compreensões que entendem
o Direito enquanto seus dispositivos tradicionais seriam, nessa perspectiva
de análise, reducionistas e simplórias. 

As sociedades ocidentais como um todo, em especial os países defini-
dos por Immanuel Wallerstein (2007) como periféricos (que é a situação do
Brasil), estão estruturadas com base na estratificação social, isto é, organi-
zada de modo vertical, em que se tem camadas com uma gama maior de pri-
vilégios, vantagens e Direitos, enquanto outros estratos são colocados em
condição de constante subalternidade. As interações sociais que decorrem
dessa dinâmica social geram os contornos que o Direito tem na realidade fá-
tica. Nesse contexto, é possível situar as reflexões de Michel Foucault acerca
do ilegalismo, que é uma consequência direta do funcionamento do Direito
em um contexto de sociedade estratificada. 

Para uma melhor compreensão do que consiste o ilegalismo, é de funda-
mental importância fazer um contraponto com a ideia de ilegalidade visto
serem elementos que estão constantemente em interação, apesar de não se
confundirem. Compreende-se por ilegalidade para os fins desse artigo o fe-
nômeno que decorre da produção legislativa, visto que diante de uma lei po-
sitivada, instaura-se o binômio ‘permitido/proibido’. A conduta que, a partir
da produção legislativa, passa a ser considerada como contrária à lei, fica pas-
sível de algum tipo de sanção jurídica. Frise-se que o fenômeno da ilegalidade
está na órbita do abstrato, pois não há nesta fase menção à sua concretização.

Por sua vez, o fenômeno do ilegalismo deve ser compreendido da se-
guinte forma:

O “ilegalismo” remete à ideia de um jogo no interior, ou ao lado, da legali-
dade. Ou ainda, remete à ideia de um jogo em torno da legalidade e das ile-
galidades efetivamente praticadas.
[...]
Foucault pensa que, entre o que é estabelecido pela lei e as ilegalidades que
são praticadas, não se interpõe um sistema punitivo absolutamente neutro: O
que ocorre é que nem toda prática ilegal deve ser punida e, no sentido in-
verso e ao mesmo tempo proporcional, nem toda lei deve ser respeitada
(FONSECA, 2002, p.132-133).

O ilegalismo, portanto, é um termo muito importante para se estudar o
Direito em uma perspectiva pós-estruturalista, visto que para Foucault, é a
economia de (relações) poder que determina a concretização do Direito na
prática. E, mais: Na perspectiva foucaultiana, as influencias causadas pelas
relações de poder na realidade fática não devem ser consideradas como algo
eventual, mas constante. Em outras palavras: O Direito é uma decorrência
inevitável das relações de poder. 
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Assim, no plano das práticas, como afirmará Márcio Alves da Fonseca,
compreender o fenômeno jurídico somente pelo prisma da ilegalidade, é en-
tende-lo pela metade. Não se deve negligenciar a importância do ilegalismo
na produção, interpretação e aplicação do Direito.

Ainda em relação ao ilegalismo, faz-se uma outra citação de Fonseca:

Mais do que um “ato ilegal”, portanto, do que uma “ilegalidade” determi-
nada, a noção de ilegalismo encerra a ideia de um certo regime funcional dos
atos considerados ilegais no interior de uma dada legislação, em vigor no in-
terior de uma sociedade. A ideia que parece estar ligada à noção de ilega-
lismo é aquela de “gestão”, gestão de um certo número de práticas, ges-
tão de um certo número de ilegalidades ou irregularidades que,
considerada (a gestão) em conjunto, representa em si mesma uma certa
irregularidade (friso meu) (FONSECA, 2002, p.132-139)

Nesta passagem, frisa-se que o ilegalismo tem relação direta à ‘gestão’
de um certo número de práticas ilegais. Ou seja, apesar de determinadas pela
lei como ilícitas, as relações de poder produzem essas práticas, além de in-
fluenciar as instituições jurídicas a não combatê-las ou tolerá-las. Ressalta-
se que o ilegalismo não se resume à mera transgressão da ilegalidade, mas
um conjunto de atividades de diferenciação, categorização, hierarquização
e de gestão social da ilicitude.

Ainda, não se deve negligenciar que o fenômeno do ilegalismo também
é manuseado por grupos em situação de vulnerabilidade, não sendo somente
um fenômeno capitaneado pelas elites. O ilegalismo é síntese das disputas
e conflitos oriundos do espaço social, desembocando diretamente na forma
como o Direito funciona na realidade fática.

2.1 CONTORNOS ILEGALISTAS NO DECORRER DA hISTÓRIA
OCIDENTAL

2.1.1 O ILEGALISMO NO REGIME DE SOBERANIA
Para Foucault (2015; 2010), cada período histórico tem sua própria corre-
lação de forças, gerando necessariamente, estruturas específicas de ilega-
lismo. Para o autor (2009) No regime político de soberania, que vai até a se-
gunda metade do século XVIII, tem-se uma sociedade que se organiza e com
base na política, isto é, nos interesses dos detentores do poder político do
Estado. Elementos como o dispositivo de polícia5 foram estruturados para
viabilizar um controle total das práticas sociais, de modo a sempre favorecer
a autoridade soberana. 

A característica de busca constante pelo domínio das práticas sociais
por parte do Estado, leva a uma incessante busca pela centralização do poder
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e mitigação ou eliminação dos micropoderes.  Nesse contexto, tem-se como
Foucault (2015) alega, o ‘ilegalismo privilegiado’, decorrente dos vínculos de
aliança que alguns grupos tinham com o poder régio. Esse contorno de ilega-
lismo garantia, por exemplo, tolerâncias, excepcionalidades, concessões, etc.

Por outro lado, havia o ‘ilegalismo popular’. Levando-se em consideração
que ‘poder’ não deve ser considerado um bem, mas que se manifesta em rela-
ções, o intento do Absolutismo de concentrar totalmente o poder político era
inviável. A incapacidade de controle total da sociedade criava vácuos de poder
que permitiam aos segmentos mais afastados do Estado de manipularem a con-
cretização do Direito da forma que lhes era possível e conveniente. Isso reper-
cutia na maneira como a norma jurídica ganhava seus contornos na prática.

Alguns exemplos de ilegalismo popular no regime de soberania são
apontados por Foucault nas obras “Vigiar e punir” e “sociedade punitiva”.
Em relação às práticas econômicas, fatores como a riqueza do período ser
mensurada predominantemente em elementos monetários, a inexistência de
uma estrutura de Estado para exigir o cumprimento da norma, revoltas po-
pulares, etc, acabavam por naturalizar práticas que relativizavam a proprie-
dade privada como uso do pasto livre, roubo de lenha e de gado, etc. 

No âmbito penal, postura similar também ocorria. Diante da pena de
suplício, fatores como a desproporcionalidade entre crime praticado e san-
ção aplicada, bem como o tratamento diferenciado por parte do poder puni-
tivo em relação a indivíduos de estratos sociais diferentes, fazia com que os
grupos sociais se revoltassem face o poder instituído. Mobilizações popu-
lares promoviam a ressignificação dos papeis atrelados à pena de suplício.
Nesse processo, os representantes do Estado viravam réus e os réus viravam
mártires, extraindo do poder régio tolerâncias e concessões.

De forma concomitante, as situações de execução da pena de suplicio,
que carregavam a característica da centralidade na sua promoção e execu-
ção, eram criadas brechas de vigilância e controle que facilitavam a prática
de ilícitos, por exemplo, furtos e receptação. Em ambas circunstancias, havia
uma delimitação de como a norma penal se concretizaria na prática.

2.1.2 O ILEGALISMO NO REGIME BIOPOLÍTICO
A partir da segunda metade do século XVIII, fatores como as revoluções bur-
guesas e a revolução industrial promoveram mudanças significativas na
ordem social dos países ocidentais. Migra-se de um regime de soberania para
um regime biopolítico. Foucault (2010) descreve que, com a mudança de re-
gime, houve a crise do ‘ilegalismo popular’, bem como uma adaptação do
exercício das funções políticas e jurídicas aos interesses da burguesia. Nesse
novo momento, o que era antes tolerado, passa a ser severamente combatido. 

A transformação do capitalismo comercial em industrial, promoveu em
consequência mudanças no que se compreendia por riqueza. Dos metais e
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pedras preciosas houve um deslocamento para os bens de consumo produzidos
na atividade industrial. A necessidade de proteção dos interesses burgueses e
de suas riquezas estimulou alterações drásticas no sistema ilegalista:

A burguesia não toleraria mais os ilegalismo quando atingissem seus direitos
de propriedade, esta que havia se tornado absoluta quando se despojou dos en-
cargos feudais que sobre ela pesavam. O estreitamento dos laços de proprie-
dade, o novo estatuto da propriedade terrena e sua nova exploração, transfor-
maram em delito muitos ilegalismos que eram usuais. O que no regime feudal
era tolerado, como recolher lenha, ou o direito de pasto livre, agora seria per-
seguido pelos novo proprietários, provocando reações na população. O ilega-
lismo dos direitos6 que assegurava com frequência a sobrevivência dos mais
desprovidos tende, com o novo estatuto da propriedade, a tornar-se um lega-
lismo de bens. Será necessário, então, puni-lo (SOUTO, 2010, P.31).

Desse modo, as estruturas jurídicas e políticas são manipuladas de modo
a otimizarem os interesses da classe burguesa, seja nos momentos de criação,
interpretação e aplicação do Direito. Como exemplo disso tem-se normas ju-
rídicas que tornam licitas condutas anteriormente tidas como fraudulentas,
tolerâncias com práticas de sonegação fiscal, flexibilização de direitos sociais,
etc. No mesmo sentido, o ilegalismo também pode ser verificado na dimensão
organizacional do Direito, visto que os cargos políticos e jurídicos são ocu-
pados majoritariamente por membros desse segmento social7. 

Outro âmbito do Direito que sofre ressignificações profundas na sua fun-
damentação e funcionamento é o poder punitivo do Estado, que passa a sancio-
nar as condutas que colocam em risco o sistema capitalista e tolera as praticas
que, apesar de criminosas, são passiveis de serem exploradas economicamente. 

Nesse contexto tem grande importância os reformadores do direito
penal que desenvolvem a perspectiva do criminoso como inimigo social, o
que reflete na própria condução do campo, como se observa na produção da
antropologia criminal que, ancorada no discurso dos reformadores institui
o “homo criminalis”, a exemplo da infração penal prevista no art. 59 da LCP,
que tipifica a ociosidade como contravenção penal, o vagabundo - o que
ameaça faticamente ou virtualmente o sistema. Com isso, cria-se a distinção
entre praticante de ilícito e delinquente (categoria que cria uma história, uma
identidade). Isso reverbera, necessariamente na maneira como o judiciário
trata o criminoso. A partir de vigiar e punir é possível afirmar que, para o
funcionamento do direito penal, mais importante que o ato objetivo prati-
cado, são as características do sujeito que o pratica.

Até porque, enquanto produto de relações de poder, o caráter punitivo do
direito é direcionado para satisfação dos interesses da classe dominante, não
havendo que se falar em existência de uma conduta criminosa em si, mas sim
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de uma convenção social que opta por reprimir uma determinada forma de
comportamento, no caso, aquilo o que a episteme econômica sugere. 

No entanto, em uma economia financeirizada, composta por um mer-
cado extremamente fluido, tudo torna-se passível de ser gerenciado a fim
de atender  certos interesses econômicos, enquadrando-se a episteme liberal. 

Tomemos como exemplo o caso da prisão que dentro do contexto libe-
ral, que passa a ser vista como um modelo punitivo por excelência, vez que
como uma instituição de poder positivo, torna gerenciável o fenômeno da
criminalidade enquanto segmento de mercado.

Um estudo realizado8 recentemente nos EUA revelou que o negócio
de privatizações de penitenciarias privadas é altamente rentável, contudo,
o que mais assombra é o modo como que os contratos do governo com essas
instituições são celebrados, já que as referidas empresas exigem que uma
quota mínima de reclusos lhes seja garantida, levando a um intenso lobby
sob o governo para enrijecimento da legislação penal a fim de garantir um
número continuo de presos, senão vejamos: 

Nesse sentido, segundo o relatório de In the Public Interest, tanto a CCA
como a Geo Group fazem intenso lobby para tentar endurecer as leis com o
objetivo último de aumentar – ou, no mínimo, manter – a população carcerá-
ria. A primeira destinou 17,4 milhões de dólares para influenciar políticos
entre 2002 e 2012, segundo dados do Center of Responsive Politics, uma en-
tidade civil. Paralelamente, também fizeram generosas doações às campa-
nhas de líderes políticos chave: entre 2003 e 2012, a CCa destinou 1,9 mi-
lhões a isso, enquanto a Geo Group,2,9 milhões. (FAUS, 2014)

Conforme se pode perceber, novamente o fenômeno jurídico se revela
muito distante de ser um campo neutro, imparcial e objetivo, muito pelo
contrario, demonstra seu alinhamento com os interesses das classes econô-
micas, que enxergam nesse a oportunidade de alcançar a legitimidade pra
suas praticas ilícitas como se legitimas fossem, já que se apresentam traves-
tidas do discurso combate a criminalidade e proteção da sociedade. 

Aliás, dentro da lógica biopolitica, essa é a finalidade do legalismo,
permitir a ilegalidade, desde que essa seja favorável aos interesses liberais. 

Tudo isso fica ainda mais claro quando se analisa as discussões que
vem sendo travadas atualmente pelo STF acerca da possibilidade da execu-
ção provisória da pena quando do julgamento do recurso de segunda instân-
cia, pois conforme se verá, os membros da alta cúpula do poder judiciário
não se importam em contrariar seu próprio entendimento em pouco mais de
um ano para garantir que ele não aplique a grandes políticos e empresários
que compõe a elite do país. 
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2.1.3 A NOÇÃO DE ILEGALISMO E ILEGALIDADE NA DISCUSSÃO DO HC
126.292 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
No julgamento do HC 126.2929, o STF firmou a tese de que a execução pro-
visória de decisão condenatória de segundo grau não compromete o princi-
pio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII da CF/88. 

Frise-se que o referido julgado dispensa maiores comentários, devido
a notória repercussão gerada no campo jurídico, já que fere de morte não só
os princípios constitucionais, como contraria literalmente aquilo o que dis-
põe o art. 283 do CPP10. 

Muito pelo contrario, ao que interessa a esse artigo, são as discussões
que foram entabuladas quando da decisão e que voltam a repercutir no atual
momento, quando o país trava uma de suas maiores batalhas contra os atos
de corrupção de sua elite política e empresarial. 

A esse respeito, é importante destacar que a todo tempo nos votos dos
ministros que se mostraram favoráveis à referida tese, foi destacado o fato de
que o Estado precisa dar uma resposta sociedade a fim de instaurar um pro-
cesso punitivista eficiente, evitando-se que o prolongamento da ação penal
até as instâncias extraordinárias gere a prescrição da pretensão punitiva. 

Ocorre que, atualmente, diante do julgamento de grandes políticos e
empresários famosos, os mesmos ministros voltam a discutir a referida ques-
tão, só que dessa vez com um discurso mais brando, como no caso do Mi-
nistro Gilmar Mendes, um dos votos favoráveis a tese, que chegou a afirmar
em uma entrevista, que a referida questão pode ser revista (PIRES, 2017). 

Na mesma reportagem, o referido membro da suprema corte chegou
ainda a dizer que tende a decidir que a execução da pena deve aguardar o
julgamento de recurso especial pelo STJ. 

Disso se extrai que a referida mudança de posicionamento do ministro,
muito embora acertada, revela a verdadeira face do direito que esse artigo tem
explorado, pois enquanto fenômeno que é produto de um conjunto de relações
de poderes, muito distante de sua aparência de objetividade, ele (o direito)
não está imune aos interesses daqueles que tem o real poder de dize-lo, se mos-
trando extremamente contrario as expectativas formais exigidas pelo Estado
Democrático de Direito, já que conforme visto, a instância máxima do orde-
namento jurídico não se importa em se demonstrar contraditória, desde que
garanta os interesses da elite burguesa. 

Dessa forma, na analise do referida posicionamento do ministro fica evi-
dente não só a seletividade do processo penal que pune pessoas e não condutas,
como também a verdadeira expressão do ilegalismo, que surge no contorno de
uma norma posta, na medida em que gerencia a punição. 
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3. CONCLUSÃO
Conclui-se a partir do presente artigo, que o direito apesar de formalmente se
apresentar como um fenômeno neutro imparcial e objetivo, é na verdade um
produto de relações de poder, intimamente ligado com decisões políticas e eco-
nômicas. 

Essa visão muitas vezes distorcida do direito é consequência dos próprios
discursos que o envolvem, que não raramente são produzidos por um estrato
social específico, que se utiliza desse mesmo fenômeno para promoção de in-
teresses sociais. 

Justamente por isso, faz-se necessário realizar uma análise mais critica
do campo jurídico, para que se possa compreende-lo de uma forma mais ade-
quada e completa. 

Nesse sentido, os estudos da obra de Michel Foucault ganham grande re-
levância, principalmente seus escritos sobre o ilegalismo, que ajudam a enxer-
gar a parcialidade e seletividade que muitas vezes estão por de trás da constru-
ção ou aplicação de uma norma. 

Dentro dessa perspectiva, todo e qualquer estudo que se espera realizar
acerca do ilegalismo não pode se distanciar da analise da ilegalidade, já que
tratam-se de fenômenos interligados, de modo que, em ultima instância, o ul-
timo gere o primeiro a fim de permitir ou tolerar condutas que muita embora
violem o direito, estão alinhadas com interesses da episteme econômica. 

Somente a partir da compreensão da relação entre esses fenômenos é que
se é possível uma visão completa daquilo o que realmente é o direito enquanto
fenômeno social diretamente ligado às relações de poder estruturadas dentro da
sociedade, a ponto que a modificação dessas interações altera a lógica de fun-
cionamento do campo jurídico, como ocorrido com as revoluções burguesas. 

Em razão disso, assim como no caso do HC 126.296, o ordenamento ju-
rídico é construído sobre uma serie de contradições, principalmente no campo
penal, que marcado por sua seletividade, seleciona quais indivíduos e não quais
condutas devem ser rechaçadas dentro da sociedade. 
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NOTAS

1 Mestre em Direito pela PUC Minas. Atualmente leciona a disciplina de So-
ciologia Jurídica na mesma instituição.

2 Graduando em Direito pela PUC Minas campus Serro. Pesquisador na área
de Sociologia Jurídica.

3 As afirmações desenvolvidas nesse tópico foram obtidas a partir das vi-
vências em salas de aula e análises de grades curriculares das principais faculdades
de Direito de Minas Gerais

4 Servindo como referência os escritos de Plauto Faraco de Azevedo (1998),
compreende-se como ‘neutralidade’ a percepção do indivíduo como um sujeito
ahistórico, capaz de afastar-se de suas concepções pessoais ao exercer sua função
dentro do campo jurídico. A ‘imparcialidade’, por sua vez, refere-se mais às for-
mas jurídicas, no sentido de garantir paridade de tratamento entre aqueles que
buscam uma prestação jurisdicional. Por fim, a objetividade refere-se ao disposi-
tivo da norma jurídica, que para ser produzida deve se pautar em elementos como
a generalidade (a norma valer para qualquer um, sem distinção de qualquer natu-
reza, para os indivíduos, também iguais entre si, que se encontram na mesma si-
tuação), abstratividade (a norma não foi criada para regular uma situação concreta
ocorrida, mas para regular, de forma abstrata, abrangendo o maior número possí-
vel de casos semelhantes, que, normalmente, ocorrem de uma forma).

Em virtude dos referenciais teóricos utilizados nesse artigo, o posiciona-
mento adotado é de crítica face esses pressupostos. Com base nos argumentos
apresentados, a neutralidade, imparcialidade e objetividade são meras falácias. A
teoria do ilegalismo evidencia essas contradições.

5 O dispositivo de polícia consiste no conjunto de práticas, instrumentos, dis-
cursos, etc, que tem como objetivo aumentar as forças do Estado, sendo que, con-
comitantemente, é mantida a boa ordem interna das práticas sociais. Para tanto, bus-
cava-se uma intervenção ostensiva e permanente do Estado no meio social, de modo
que os processos sociais ocorrem de modo que sempre atendesse as demandas e in-
teresses do poder político. Eram âmbitos de intervenção, por exemplo, a Saúde, tra-
balho, necessidades básicas da vida, circulação, contingente populacional.

6 Ao trabalhar o tema do ilegalismo, Michel Foucault utiliza os termos ‘ile-
galismo de direitos’ e ‘ilegalismo de bens’. O primeiro deve ser compreendido com
a economia de poder que investia forças na relativização da concretude normativa.
Por sua vez, o ‘ilegalismo de bens’ refere-se às disputas sociais pelo acesso aos bens
de consumo. 
SUMÁRIO



No regime de soberania, o rei buscava combater o ilegalismo de direitos e
tolerava o ilegalismo de bens. Com a ascensão da burguesia às funções do Estado
e do Direito, a lógica se inverteu. Tolera-se o ilegalismo de direitos e pune-se com
severidade o ilegalismo de bens. Isso porque a burguesia, proprietária, sabe que
é na acumulação de bens que está a sua força econômica e capacidade de sujeição
dos demais segmentos sociais.

7 (GOMIDE, SALES, 2015) constataram em uma pesquisa realizada que
existem mais de trinta e duas espécies de auxílios e vantagens que engordam os
salários de magistrados e promotores, fazendo com que a grande maioria desses
percebe uma remuneração acima do teto constitucional, o que é vedado pelo art.
37, IX da CF/88. Ocorre que, segundo defendido pelos membros dessas institui-
ções, esses auxílios não se confundem com subsidio, não havendo que se falar
em irregularidades, contudo, numa perspectiva critica, percebe-se que estar-se
diante de mais um exemplo ilustrativo de legalismo, na medida em que existe a
norma limitativa do salário que é contornada pelos próprios interpretes autênticos
do direito. 

8 Em um estudo realizado nos EUA, percebeu-se que o número de prisões
privatizadas é crescente no país. Segundo (FAUS, 2014) entre os anos de 1999 e
2010 o número de reclusos em prisões privatizadas aumentou em 80%. Contudo,
conforme compreende o autor, muito mais preocupante que a mercantilização do
sistema penitenciário americano, são os contratos assinados com essas empresas,
que muitas vezes forçam o governo a lhes garantir que haverá sempre um número
mínimo de reclusos para preencherem as vagas.  

9 Desde o ano de 2009 o STF mantinha o entendimento de que a execução
da pena somente seria possível após o trânsito em julgado da decisão, contudo,
ao julgar o HC 126.292, o referido órgão mudou por completo seu entendimento,
passando a compreender que a execução provisória após o julgamento em segunda
instância não violaria o principio da presunção de inocência. 

Durante o julgamento, o relator Teori Zavaski destacou que a presunção de
não culpabilidade se esgota na segunda instância, já que os tribunais extraordiná-
rios (STF e STJ), não analisam fatos e provas, mas tão somente a matéria de di-
reito.  (BRASIL, 2016)

10 Art. 283.  Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrên-
cia de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação
ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. (BRASIL,
) Conforme se percebe, a redação do artigo não deixa dúvidas que com excessão
das privisões temporárias, provisórias e em flagrante de delito, a prisão somente
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é possível após o trânsito em julgado da sentença condenatória, que somente ocor-
re após o esgotamento de todas as vias recursais. 
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RESSOCIALIZAÇÃO? NOTAS ETNOGRÁFICAS
ACERCA DE UMA POSSÍVEL RELAÇÃO ENTRE AS
ARTES MARCIAIS E O INSTITUTO DA REMIÇÃO NAS
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, À LUZ DO PL
5.516/2013

Jaider dos Santos Costa
Graduado / Bacharel em Direito pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Advo-
gado. Pós-Graduado “Lato Sensu” / Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela
Universidade Cândido Mendes/RJ.

Resumo: O objetivo deste estudo é refletir sobre a realidade dos atores
envolvidos no processo de cumprimento de medidas socioeducativas,
bem como a interpretação análoga com o sistema de execução penal e
análise do P.L. 5.516/2013. Este artigo visa analisar a importância da
analogia in bonam partem para se minimizar os impactos sofridos pelos
menores em privação de liberdade e, compreender as visões dos indiví-
duos que atuam neste processo. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica
com autores como BARATTA (2016), CIFALI (2013), LIMA (2014), ZAF-
FARONI (2014), entre outros, destacando a importância da interpretação
analógica em benefício do menor, adequando as normas a cada caso
concreto, em especial, ao AI_70041491507_RS_1308598926617
(8ª Câmara Cível de Caxias do Sul). Concluiu-se que o ensino das artes
marciais nas unidades de internação de menores pode ser eficaz para
reduzir os danos à dignidade dos menores, causados pela restrição de
liberdade e, à luz do Agravo de Instrumento mencionado, por analogia,
entende-se que, com a aprovação do P.L. 5.516/2013, os menores po-
deriam alcançar a remição através da prática esportiva.

Palavras-chave: Ressocialização; Redução de Danos; Artes Marciais;
Medidas Socioeducativas; Analogia. 

Abstract: The purpose of this study is to reflect about the reality of the individ-
uals who comply with socio-educational measures, as well as the interpretation
in line with the criminal enforcement system and analysis of P.L. 5516 / 2013.
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This article analyzes the importance of the analogy in bonam partem to min-
imize the impact suffered by individuals who have private liberty and to un-
derstand their visions about the fact. The bibliographical research was carried
out with authors such as BARATTA (2016),CIFALI (2013), LIMA (2014), ZAF-
FARONI (2014), among others, highlighting the importance of analogical in-
terpretation for the benefit of the minor, adjusting the rules in each specific
case, in particular the AI_70041491507_RS_1308598926617 (8th Civil
Chamber of Caxias do Sul). It was concluded that the teaching of martial arts
in minors can be effective in reducing the harm to the dignity of minors, caused
by the restriction of freedom and, in the light of the Instrument Aggravation by
analogy, it is understood that, with the approval of P.L. 5516/2013, minors
could achieve remission through sport.

Keywords: Resocialization; Damages Reduction; Martial arts; Socioedu-
cational Measures; Analogy.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como tema a questão da possibilidade (ou não) de
utilização das artes marciais como instrumento de ressocialização e controle
da violência se ensinadas a adolescentes em cumprimento de medidas so-
cioeducativas de internação, em unidades de cumprimento de tais medidas,
bem como abordar o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do
cabimento da analogia entre o sistema penal da execução das penas e o sis-
tema de execução das medidas socioeducativas no que diz respeito à forma
de progressão e remição das mesmas. Para tanto, seguem breves notas et-
nográficas com relatos de um profissional das artes marciais, um psicólogo
que acompanha os adolescentes em liberdade assistida, uma juíza da Vara
de Infância e um adolescente autor de ato infracional; além de uma análise
do julgado AI_70041491507_RS_1308598926617 do TJ/RS

Nesta perspectiva, construíram-se questões que nortearam este trabalho: 

• É possível que as artes marciais sejam instrumento de redução de danos
no processo de ressocialização e controle de violência de adolescentes em cum-
primento de medidas socioeducativas de internação? Como seria viável a uti-
lização de tal instrumento?

• Poderia ser feita uma analogia entre o sistema penal de execução das
penas e o sistema de execução das medidas socioeducativas no que diz respeito
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à forma de progressão das mesmas? A prática das artes marciais poderia ser
utilizada como forma de remição?

Quando se fala na possibilidade (ou não) do ensino das artes marciais
a adolescentes infratores aborda-se um tema polêmico e, sobretudo, de gran-
de relevância para a efetivação da finalidade principal das medidas socioe-
ducativas (ressocializar/reeducar). Daí a importância de se realizar uma pes-
quisa de cunho etnográfico, visando colher as opiniões de alguns dos agentes
que atuarão nesse processo.

Alguns autores abordam a questão do caráter ressocializador das me-
didas socioeducativas e também das penas, demonstrando que as mesmas
transpassam a ideia de simplesmente punir, de excluir determinado indiví-
duo do convívio social. Ao mesmo tempo, autores abordando a necessidade
veemente de se reduzir os danos à dignidade dos indivíduos em privação de
liberdade, neste caso, os menores. Nesta esteira, existem autores que abor-
dam a eficácia da filosofia marcial para afastar jovens da criminalidade.

Wacquant, “Seu objetivo declarado é oferecer uma estrutura de inser-
ção capaz de arrancar os jovens do gueto da exclusão urbana e de seu triste
cortejo de criminalidade, gangues, drogas, violência e miséria”(WAC-
QUANT, 2002, p. 48), ao falar do clube de boxe observado.

Neste contexto, o objetivo primordial deste estudo é, pois, investigar a
possibilidade (ou não) de utilizar as artes marciais no processo de redução
de danos no processo de ressocialização e controle da violência de adoles-
centes em conflito com a lei.

Para alcançar os objetivos propostos, se utilizou como recurso metodo-
lógico, as pesquisas etnográfica e bibliográfica, realizada a partir de entre-
vistas com os agentes estudados e da análise pormenorizada de materiais já
publicados na literatura e artigos científicos divulgados no meio eletrônico.

O texto final foi fundamentado nas ideias e concepções de autores
como: Wacquant (2002), Baratta (2016), Beccaria (2015), Lima (2014),
Mueller (2015), Cifali (2013) e, Zaffaroni (2014).

1. ARTES MARCIAIS COMO INSTRUMENTOS DE
REDUÇÃO DE DANOS NO pROCESSO DE
RESSOCIALIZAÇÃO? MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
REEDUCAM?
As artes marciais podem desempenhar um papel extremamente importante
na construção do caráter e da honra de um indivíduo. Então, por que não
utilizá-las como instrumentos de redução de danos no processo de resso-
cialização dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas
de internação?
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Ao conversar com o instrutor de luta livre e muaythai, Evandro, res-
ponsável pelo projeto social “Gladiadores de Cristo”, no bairro do Jardim
Glória, em Três Rios/RJ, acerca da possível eficácia do ensino das artes mar-
ciais em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de interna-
ção para se alcançar a redução de danos no processo de ressocialização dos
adolescentes ali internados, o mesmo se posicionou da seguinte forma:

(...) conhecendo as artes marciais, creio que dentro dessas unidades resolveria
muito (...) realmente a arte marcial a gente sabe queiria disciplinar muitos jo-
vens cumprindo medidas socioeducativas (...) eu tenho certeza que muitas
vidas iriam ser transformadas através da filosofia da arte marcial, através da
disciplina que a arte marcial, que a gente consegue pregar dentro da arte mar-
cial (...) eu acredito na ressocialização sim (...) porque muitos através da disci-
plina marcial iriam ser transformados (...) seria muito positivo a arte marcial
implantada dentro desse sistema (...) eu sei que a arte marcial transforma vidas
(...) eu aceitaria sim dar aulas para adolescentes nessa situação (...) 1

Corroborando com a fala de meu interlocutor, Evandro, cito a frase do
professor João, interlocutor de Betânia MUELLER (2015, p. 57), em sua
dissertação, no seguinte sentido: “Têm três letras essenciais no JiuJitsu:
DDR: Dedicação, Disciplina e Respeito.”

Nesta esteira, ao conversar com o adolescente, “L.” (identidade man-
tida em sigilo em razão de sua incapacidade relativa), o mesmo afirma que
foi ao Rio de Janeiro (à época com 16 anos de idade), acompanhando um
amigo (maior de idade), buscar drogas em uma favela, quando na volta, já
na rodoviária, foram abordados por policiais que o apreenderam. Passou
pela Delegacia e foi levado ao CTR – Centro de Triagem e Recepção (local
em que ficou cerca de uma semana), depois foi levado para o Centro de So-
cioeducação Dom Bosco, antigo Instituto Padre Severino (local em que
ficou cerca de um mês), ambos situados na Ilha do Governador/RJ.

Pois bem, ao ser questionado acerca de como seria a realidade nestas
unidades, o menor “L.” respondeu da seguinte forma:

(...) Ah, o bagulho lá é de verdade véi, maior esculacho, comida ruinzona.
Mas, assim, tem um bagulho lá de atividade lá pô. Tem aula ou então tu
planta lá eu acho, um negócio lá na horta lá. (...) só pra quem quiser né. Por
que isso ajuda lá no negócio da audiência lá, eu acho. Já fui logo na escola,
porque tavoprecisano de estuda, aí já puxei pra escola. Mas, lá tem uma qua-
dra pô, que todo dia a gente vinha do café, a gente parava na quadra pra joga
uma bola, que os funcionário deixava. (...) Ninguém ajudava não, a gente
memo, os cara só rolava a bola e falava pra nós brinca, dava meia horinha,
depois nós ia e entrava lá pro alojamento (...)2
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Ao ser questionado sobre o tratamento dos funcionários para com os
menores ali internados, “L.” contou que

(...) Ah, mano. Isso aí dependia do nosso desenrolado lá né véi. Tinha que saber
fala com os cara. Porque qualquer motivo, pô, a emoção dos cara era querer
bate, não entendia eles tinha hora. Mas, até então, um nunca tomei um tapa lá
dentro não, tirei a cadeia no blindão, topei nenhum tapa não (...)3

Com base nesta fala do adolescente “L.”, vale traçar um paralelo com
a dissertação de Juliana Vinuto LIMA (2014, pp. 50 e 51), quando a autora
esclarece que

(...) alguns funcionários acreditam que o ECA e seus defensores fomentariam a
falta de autoridade dos funcionários, contribuindo para uma situação de indis-
ciplina por parte dos adolescentes (CORREA, 2007; FRANCO, 2008). Para os
funcionários, devido a questões estruturais, não haveria condições para execu-
tar o ECA plenamente, já que a instituição na realidade é de contenção, e não de
ressocialização e, portanto, a questão da disciplina deve se tornar o foco da me-
dida socioeducativa (TAVARES, 2008). (...)

Ora, no que tange à rigorosidadeno tratamento destes jovens, cabe men-
cionar os ensinamentos de Cesare BECCARIA (2015, p. 54) que apregoa que

(...) Toda severidade que ultrapasse os limites se torna supérflua e, por conse-
guinte, tirânica. (...) A crueldade das penas produz ainda dois resultados funes-
tos, contrários ao fim do seu estabelecimento, que é prevenir o crime. (...)

Desta forma, pode-se deparar com uma “situação crítica que se mani-
festa em uma progressiva ‘perda’ das ‘penas’, isto é, as penas como inflição
de dor sem sentido (‘perdido’ no sentido de carentes de racionalidade)”
(ZAFFARONI, 2014, p. 12). 

Ao ser indagado a respeito de como saiu de tais unidades, isto é, se hoje
seconsidera um ser humano melhor ou pior do que quando entrou, bem como
se o tempo em que se passa internado, de um modo geral, faz como que os
menores em conflito com a lei saiam destas unidades pensando em “mudar
de vida”, o adolescente em questão afirma que

(...) Ah, fiquei melhor, pior não fiquei não, fiquei melhor. Mais ou menos
também. Porque vi que lá dentro lá o bagulho é de verdade. Quem passo lá,
sabe que é de verdade e não quer volta não, se quiser volta é porque é burro.
Pô lá dentro é maior sofrimento (...) Eu num sei né véi, isso depende da ca-
beça dos cara. Igual eu, eu saí de lá mano, eu já vi que eu não queria mais
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volta pra lá, já parei de mexer com droga, fiquei tranquilo. Mas, tem gente que
vai pra lá mano e, pô, sei lá, parece que gosta. Quando sai de lá já continua me-
xendo. É porque pega o desenrolado lá dentro, aí as droga começa a vim pra
eles. Mas, assim, eu pensei em parar mano. Primeira vez que eu fui lá, como, já
vi que o bagulho é de verdade. Aí vou volta pra lá de novo? Aí não adianta (...)4

Mais adiante, ao ser questionado se existia algum tipo de atividade vol-
tada para as artes marciais nas unidades em que passou, se o mesmo gostaria
se tivesse e, se eram informados se poderiam receber algum benefício caso
praticassem, “L.” respondeu

(...) Ah, ia né véi, porque eu já fiz muaythai, eu gosto, eu ia faze. (...) Tinha
capoeira lá. Era só pra quem quisesse. (...) Num cheguei a faze não (...) Acho
que lá na hora da juíza lá, eles mandavam um relatório pra juíza, se tava fa-
zendo alguma coisa lá dentro, se tava se comportando bem, tudo, aí te ajuda
(...) 5

O psicólogo (pós-graduado em psicossomática contemporânea) do
CREAS de Três Rios/RJ há 03 anos (atuante na área social há 08 anos), o
Sr. Estefan da Costa Pereira, elucida que:

(...) O programa de acompanhamento dos adolescentes em conflito com a lei
[na cidade de Três Rios/RJ] consiste em trabalhar com os mesmos e seus fa-
miliares (sejam adolescentes em prestação de serviço à comunidade ou li-
berdade assistida), objetivando entender o contexto familiar, para que seja
possível traçar uma metodologia visando a saída do atual quadro (...) Os
adolescentes são acompanhados, geralmente, pelo período entre três a seis
meses (determinação judicial). Neste prazo, são realizados encontros indivi-
duais, e em grupo, além de encontros com os responsáveis dos mesmos.
Além disso, são oferecidos cursos em parceria com algumas instituições,
tais como CIEE, SESC, etc. (...)6

O Sr. Estefan ainda esclareceu que, com base nos cadastros que cons-
tam nos arquivos, o índice de “reincidência” dos adolescentes em conflito
com a lei na cidade de Três Rios/RJ encontra-se, em uma média aproximada
de 30% (trinta por cento).

É importante registrar também que, o referido psicólogo, ao ser indagado
acerca da utilização das artes marciais como um possível instrumento de res-
socialização de tais adolescentes, o mesmo se posicionou da seguinte forma:

(...) Na verdade, toda e qualquer ação voltada para esporte e cultura, respeitando
o interesse e gosto pessoal, deve ser utilizado como ferramenta na tentativa de
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ressocialização. Esta [aprendizado das artes marciais] serviria como uma forma
de disciplinar, por meio da filosofia das artes marciais, além de desmistificar a
associação errônea de artes marciais com violência, que muitos adolescentes
acabam tendo. 7

A magistrada Dra. Mara Grumbach Mendonça, Bacharel em Direito
pela UFRJ e, Juíza da Vara de Família, da Infância, da Juventude e do Idoso
da Comarca de Três Rios/RJ, entende que

(...) qualquer projeto que direcione o adolescente para uma atividade lícita é
válido. O esporte em muito poderia contribuir para retirada do adolescente do
mundo perverso do crime e das drogas, portanto um projeto para ensinamento
de artes marciais seria muito válido.8

Alessandro BARATTA (2016, pp. 183 e 184) nos ensina que

(...) os institutos de detenção produzem efeitos contrários à reeducação e à
reinserção do condenado, e favoráveis à sua estável inserção na população cri-
minosa. O cárcere é contrário a todo moderno ideal educativo, porque este
promove a individualidade, o autorrespeito do indivíduo, alimentado pelo res-
peito que o educador tem dele. As cerimônias de degradação no início da de-
tenção, com as quais o encarcerado é despojado até dos símbolos exteriores da
própria autonomia (vestuários e objetos pessoais), são o oposto de tudo isso. A
educação promove o sentimento de liberdade e de espontaneidade do indiví-
duo: a vida no cárcere, como universo disciplinar, tem um caráter repressivo e
uniformizante (...)

Ana Claudia CIFALI (2013, p. 8) afirma que

(...) a condenação de um indivíduo à pena privativa de liberdade vai muito
além da restrição do seu direito de ir e vir. Configura-se assim uma situação de
vulnerabilidade de todos os atores envolvidos na dinâmica prisional, mas,
principalmente, dos apenados. De acordo com Salo de Carvalho, “a realidade
carcerária brasileira possibilita perceber o alto nível de ilegalidades das prá-
ticas do Poder Público. O vácuo existente entre a normatividade e o cotidiano
acaba por gerar situação indescritível: a brutalização genocida da execução
da pena”.

Sob o pretexto de garantir a segurança e ordem, além de alegar impossibilidade
econômica, o Estado atua com desdém em relação aos direitos fundamentais
dos apenados. Assim, no atual contexto de populismo punitivo, os direitos hu-
manos são deixados em segundo plano em prol da defesa e do controle social.
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Contra as violências institucionalizadas e a frequente violação de seus direitos,
poucas alternativas restam aos apenados. Nesse sentido, a “prisão não é apenas
a impossibilidade da liberdade: é, antes de tudo, a impossibilidade de poder di-
rigir a própria vida.”

Desde um horizonte de comprometido respeito na defesa pelos direitos
fundamentais dos indivíduos presos, impõe-se o desenvolvimento de estra-
tégias de luta e de valorização desses direitos (...) 

Corroborando com os ensinamentos de Alessandro BARATTA e Ana
Claudia CIFALI, a Juíza de Direito Dra. Mara informa que a unidade de in-
ternação de menores que atende à Comarca de Três Rios é o CENSE Irmã
Assunción de La GándaraUstaráde Volta Redonda e, esclarece que

(...) Infelizmente esta unidade que é mantida pelo Estado não disponibiliza
de condições e atividades necessárias. A referida unidade além de estar com
lotação acima de sua capacidade, não possui tratamento para os adolescentes
viciados em substância entorpecente que são a grande maioria dos adolescen-
tes atendidos pelo sistema. 9

Dra. Mara ainda salienta que “a ‘reincidência’ dos adolescentes em con-
flito com a lei nesta Comarca é muito elevada, talvez perto de 90% dos ado-
lescentes, principalmente os envolvidos com o tráfico de drogas”10.

Pois bem, essa alta taxa de reincidência apresentada pela Juíza de Direito
pode estar ligada à falta de condições e atividades necessárias para a redução
dos danos à personalidade e à dignidade dos adolescentes internados naquela
unidade. Fato que pode ter correspondência com

(...) o processo de socialização ao qual é submetido o preso. Processo nega-
tivo, que nenhuma técnica psicoterapêutica e pedagógica consegue equili-
brar. Este é examinado sob o duplo ponto de vista: antes de tudo, o da “des-
culturação”, ou seja, a desadaptação às condições necessárias para a vida em
liberdade (diminuição da força de vontade, perda do senso de autorrespon-
sabilidade do ponto de vista econômico e social), a redução do senso da rea-
lidade do mundo externo e a formação de uma imagem ilusória deste, o distan-
ciamento progressivo dos valores e dos modelos de comportamento próprios
da sociedade externa. O segundo ponto de vista, oposto mas complementar,
é o da “aculturação” ou “prisionalização”. Trata-se da assunção das atitudes,
dos modelos de comportamento, dos valores característicos da subcultura
carcerária. Estes aspectos da subcultura carcerária, cuja interiorização é in-
versamente proporcional às chances de reinserção na sociedade livre, têm
sido examinados sob o aspecto das relações sociais e de poder, das normas,
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dos valores, das atitudes que presidem estas relações, como também sob o
ponto de vista das relações entre os detidos e o staff da instituição penal. Sob
esta dupla ordem de relações, o efeito negativo da “prisionalização”, em face
de qualquer tipo de reinserção do condenado, tem sido reconduzido a dois
processos característicos: a educação para ser criminoso e a educação para
ser bom preso. Sobre o primeiro processo influi (...) A maneira pela qual são
reguladas as relações de poder e de distribuição de recursos (...) na comuni-
dade carcerária, favorece a formação de hábitos mentais inspirados no ci-
nismo, no culto e no respeito à violência ilegal. (...) A educação para ser
bom preso ocorre (...) através da aceitação das normas formais da institui-
ção, e das informais postas em ação pelo staff. Em geral, pode-se dizer que a
adaptação a estas normas tende a interiorizar modelos exteriores de compor-
tamento, que servem ao ordenado desenvolvimento da vida da instituição.
Esta se torna o verdadeiro objetivo da instituição, enquanto a função pro-
priamente educativa é amplamente excluída do processo de interiorização
das normas, também no sentido de que a participação em atividades com-
preendidas diretamente nesta função ocorre com motivação estranha a ela, e
de que é favorecida a formação de atitudes de passivo conformismo e de
oportunismo. (BARATTA, 2016, pp. 184, 185 e 186)

As lições JAIME Couso Salas (2013, p.13) são, conforme se observa
a seguir, no sentido de que

(...) o princípio educativo e (re)socializador impõe uma determinada ordem
de prioridade no recurso às diversas alternativas de solução para um caso de
delinquência juvenil (COUSO et al., 1999):
• primeira opção: arquivar o processo, deixando de intervir para não entorpe-
cer ou colocar em risco o processo de socialização da criança ou adolescente;
• segundo opção: arquivar o processo na justiça juvenil e encaminhar o caso
para serviços sociais regulares e de proteção (ou terapia) da infância e da fa-
mília quando o adolescente tiver necessidades educacionais e de socializa-
ção não satisfeitas que exijam alguma intervenção institucional, que jamais
poderá ser uma sanção camuflada;
• terceira opção: buscar um entendimento entre o adolescente autor e a ví-
tima que conduza, conforme o caso, a uma reparação;
• quarta opção: impor uma medida ou sanção em meio aberto orientada para
reduzir a possibilidade de um comportamento delitual no futuro;
• quinta opção (como “último recurso, e durante o mais breve período de
tempo que for apropriado”): impor uma sanção privativa de liberdade em con-
dições privilegiadas em relação às aplicadas em outros centros, colocando-se,
desde o primeiro momento, a possibilidade de se reduzir o seu impacto nega-
tivo sobre a socialização por meio de benefícios penitenciários (...)
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O referido autor claramente tem como última opção a privação de liber-
dade, mesmo com a ressalva de contar com condições privilegiadas, enfati-
zando a possibilidade (senão a necessidade) de se reduzir os impactos nega-
tivos experimentados pelos indivíduos que se encontram em tal situação.

Há que se observar que os dados acerca da “reincidência” apontados
pelo psicólogo Estefan e pela juíza de Direito Dra. Mara são completamente
diferentes, eis que esta apresenta um percentual de 90% e aquele de 30%.
Fato que pode dar indícios (que precisam ser comprovados) que a maior
parte dos menores que cumprem medidas socioeducativas prestando servi-
ços comunitários ou em liberdade assistida conseguem se reinserir no con-
vívio social e não mais voltam a praticar atos infracionais; ao passo que
aqueles que cumprem as medidas socioeducativas no regime de internação,
em sua grande maioria, retornam às práticas infracionais.

2. ANALOGIA ENTRE O SISTEMA DE ExECUÇÃO DAS
pENAS E O SISTEMA DE ExECUÇÃO DAS MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS NO qUE RESpEITO À
pOSSIBILIDADE (OU NÃO) DE pROGRESSÃO,
RACIOCÍNIO JURÍDICO COERENTE?
Para tentar responder a tal questionamento, vale se fundamentar no julgado
AI_70041491507_RS_1308598926617 da Oitava Câmara Cível da Comar-
ca de Caxias do Sul – TJ/RS, o qual negou provimento a Agravo de Instru-
mento contra a progressão da medida socioeducativa, de semiliberdade para
liberdade assistida, concedida ao menor Kelvin C. M., autor de ato infracio-
nal, interposto pelo Ministério Público, e traçar a seguinte análise, vejamos:

O Desembargador Relator, Dr. Rui Portanova, em seu relatório escla-
rece que o Ministério Público alegou a gravidade do ato infracional, a insu-
ficiência do período de cumprimento da medida e, a ocorrência de falta de
disciplinar durante o período institucionalizado. 11

Adiante, em seu voto, o referido Desembargador, para julgar o caso
concreto, enfrentou duas ordens de raciocínio, quais sejam: o caráter so-
cioeducativo da medida e, o caráter expiatório da medida.

Seguindo a primeira ordem de raciocínio, o julgador analisou o parecer
do corpo técnico que acompanhava o adolescente, constatando que a fina-
lidade socioeducativa já havia sido alcançada e, a não concessão da progres-
são poderia se tratar de um atentado contra tal finalidade.

Já com a segunda ordem de raciocínio, o mesmo afirma que o MP ao
utilizar como argumentos recursais, basicamente, tempo e gravidade do ato
infracional, está se baseando na lógica penal e processual penal de quanto
mais grave o crime, maior o tempo de pena. Assim, ao optar por esta verten-
te, coerente se faz a aceitação dos institutos previstos na LEP.
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Sendo assim, percebe-se que não há do que se falar em impossibilidade
e/ou incoerência ao se traçar analogia entre o sistema de execução das penas
e o sistema de execução das medidas socioeducativas.

Superada essa questão, vale analisar a possibilidade (ou não) da utili-
zação das artes marciais como instrumento de progressão das medidas so-
cioeducativas, o que se dará a seguir.

2.1. ARTE MARCIAL E pROGRESSÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS:
CONSIDERAÇõES ACERCA DO pROJETO DE LEI N.º 5.516/2013
Inicialmente, cabe esclarecer que o Projeto de Lei n.º 5.516/2013 visa dar a
seguinte redação para o artigo 126 (além de alterar ainda o artigo 129), da
Lei n.º 7.210/84 (Lei de Execução Penal):

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho, por estudo ou por desporto parte do tempo de exe-
cução da pena.
(...)
III – 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência desportiva di-
vidida, no mínimo, em 6 (seis) dias alternados.
(...)
§3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho,
de estudo e de desporto serão definidas de forma a se compatibilizarem.
§4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho, nos es-
tudos ou no desporto continuará a beneficiar-se com a remição.12

Ora, os relatos apresentados ao longo do presente trabalho demonstram
que a utilização das artes marciais como instrumento de redução dos danos
à dignidade no processo de ressocialização dos menores infratores pode ser
uma boa forma de reeduca-los e reinseri-los no convívio social.

Como se observou com a análise do julgado abordado, guarda coerência
a analogia entre o sistema de execução penal e o sistema de medidas socioe-
ducativas.

Assim, as artes marciais, com o PL supra, poderiam sim ser utilizadas,
em analogia, para que haja remição de eventual medida socioeducativa.

CONSIDERAÇõES FINAIS
Diante do exposto, concluiu-se que o ensino das artes marciais nas unidades
de cumprimento de medidas socioeducativas de internação podem sim ser um
instrumento eficaz no processo de ressocialização dos adolescentes em con-
flito com a lei, no sentido de se reduzirem os danos à dignidade dos menores
em privação de liberdade.
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Além disso, à luz do AI_70041491507_RS_1308598926617 da Oitava
Câmara Cível da Comarca de Caxias do Sul – TJ/RS, que indica a possibi-
lidade de analogia entre o sistema de execução penal e o sistema de medidas
socioeducativas, entende-se que, com a aprovação do Projeto de Lei n.º
5.516/2013, que permite ao condenado alcançar a remição de sua pena atra-
vés da prática esportiva, com interpretação analógica, possível seria remição
também para os menores em cumprimento de medida socioeducativa.

Ao ouvir atores envolvidos em várias etapas do processo socioeduca-
tivo se fez possível perceber a importância da adequação das normas aos
casos concretos, possibilitando que a analogia já mencionada auxilie ainda
mais o alcance da finalidade principal das medidas socioeducativas, isto é,
seu caráter pedagógico, com a reinserção do menor no convívio social, vi-
sando ainda minimizar os danos á sua dignidade e a sua formação humana
durante o período de privação de liberdade.

Dessa forma, constatou-se que o exercício da analogia in bonam par-
tem em casos como o narrado no Agravo de Instrumento analisado se trata
de uma boa saída para se alcançar um efetivo benefício do infrator que po-
derá, assim, ter condições favoráveis para sua reinserção no convívio social,
sofrendo os menores impactos negativos possíveis. 

SUMÁRIO



NOTAS

1 Entrevistas realizadas com o instrutor de artes marciais, Evandro, nos dias
30 e 31/07/2016.

2 Entrevista realizada com o menor, “L.”, no dia 29/12/2016.

3 Entrevista realizada com o menor, “L.”, no dia 29/12/2016.

4 Entrevista realizada com o menor, “L.”, no dia 29/12/2016.

5 Entrevista realizada com o menor, “L.”, no dia 29/12/2016.

6 Entrevista realizada com o psicólogo, Estefan, no dia 21/10/2016.

7 Entrevista realizada com o psicólogo, Estefan, no dia 21/10/2016.

8 Entrevista realizada com a Juíza de Direito, Dra. Mara Grumbach Men-
donça, no dia 30/11/2016.

9 Entrevista realizada com a Juíza de Direito, Dra. Mara Grumbach Men-
donça, no dia 30/11/2016.

10 Entrevista realizada com a Juíza de Direito, Dra. Mara Grumbach Men-
donça, no dia 30/11/2016.

11 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Agravo de Instrumento: AI 70041491507 RS - Inteiro Teor. Disponível em:
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19812894/agravo-de-instrumento-
ai-70041491507-rs/inteiro-teor-19812895?ref=juris-tabs. Acesso em 02/06/2016.

12 CÂMARA. projeto de Lei n.º 5.516/2013. Disponível em http://www.ca-
mara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1086052. Acesso em
10/07/2017.
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A ENCRUZILHADA ENTRE SOCIOEDUCAÇÃO E
PROTEÇÃO INTEGRAL: UM ESTUDO A PARTIR DE
RECIFE/PE
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Érica Babini Lapa do Amaral Machado
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Direito Penal da Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP)

Resumo: O presente trabalho visa abordar o discurso da socioeducação
no contexto do cumprimento da medida socioeducativa de internação, pre-
vista no Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de confrontá-lo com
a prática da referida medida. Através da metodologia de observações et-
nográficas e entrevistas livres, a pesquisa empírica foi realizada no interior
do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) Santa Luzia, unidade
de internação feminina localizada na cidade do Recife/PE. Procurar-se-á
também demonstrar os efeitos produzidos tanto pelo processo de Crimina-
lização quanto pelo da Prisionização, os quais levam o adolescente a as-
sumir a responsabilidade pelo seu destino, ou seja, ele se aceita como
“mau elemento” e, portanto, entende que nada há para ser feito. Assim, é
preciso observar o que acontece no interior dessas instituições que explicam
a substituição da identidade do indivíduo por uma identidade estragada
no lugar daquela. De modo que o discurso da socioeducação e da prote-
ção integral acaba apenas por segregar a adolescente de seu meio social
sem, contudo, realizar a proposta trazida no Estatuto.

Palavras-chave: Socioeducação; Internação; Proteção integral; Estigma-
tização.

Abstract: The work aims to approach the speech of socioeducation in the
juvenile incarceration at the Santa Luzia – CASE/PE. By using ethnograph-
ic observations and free interviews, the empirical research was performed
ate a female’s juvenile incarceration at Recife/PE. Furthermore, the re-
search aims to demonstrate the effects produced by both the Criminalization
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process and the Prisonization process, which lead adolescents to take re-
sponsibility for their own destiny, that is, she accepts herself as a “bad el-
ement” and understands that there is nothing to be done. Therefore, it is
necessary to observe what happens inside these institutions that explain
the substitution of the individual identity for a spoiled one. So the discourse
of socioeducation and integral protection only ends up segregating the
teenager from her social environment without, however, fulfilling the pro-
posal brought in the Statute.

Keywords: Socioeducation; Juvenile incarceration; Integral protection;
Stigma.

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo versa sobre pesquisa sociojurídica realizada no Centro de
Atendimento Socioeducativo – CASE Santa Luzia, localizado na cidade do
Recife, unidade da Fundação Socioeducativa de Pernambuco - FUNASE –
que executa medida de internação de mérito, determinada por sentença, a
adolescentes do sexo feminino. 

Através de observações etnográficas e entrevistas livres, fez-se uma
análise da realidade empírica da medida socioeducativa de internação, pro-
curando inserir na discussão teórica, elementos vivenciados na pesquisa de
campo, onde foi analisada a referida medida sob um prisma prático, anali-
sando, desta forma, a incongruência do paradigma da proteção integral que,
para proteger o adolescente, priva-o de sua liberdade.

Procurar-se-á também demonstrar os efeitos nefastos produzidos tanto
pelo processo de Criminalização quanto pelo da Prisonização, os quais levam
a adolescente a assumir a responsabilidade pelo seu destino, ou seja, ela se
aceita como “mau elemento” e, portanto, entende que nada há para ser feito.
Logo, surge a necessidade de analisar em que medida este estigma de ado-
lescente infratora permeia seu autoconceito. Assim, é preciso observar o que
acontece no interior dessas instituições que explicam a substituição da iden-
tidade do indivíduo por uma identidade estragada no lugar daquela.

Se de um lado, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e o
Estatuto da Criança e do Adolescente ensejaram a doutrina da proteção in-
tegral, que idealiza crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, e, por
isso, veem a internação como medida excepcional decorrente da prática ato
infracional, de outro, põe-se em dúvida essa pretensão, dada a privação da
liberdade a qual a juventude é submetida.
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É sobre a realidade dessa medida que se passa a debruçar.

2. CRIMINALIZAÇÃO, pRISONIZAÇÃO E
ESTIGMATIZAÇÃO
As trajetórias dessas adolescentes concedem pistas do que se poderia definir
como o contrassenso do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se de um
lado, em que “em nome dos direitos da infância e juventude”, visa-se promo-
ver a adolescência, de outro, as “medidas socioeducativas graves”, promovem
o confinamento daqueles considerados “perigosos”, isto é, uma ameaça à so-
ciedade. Como pode se pretender que a pessoa seja reinserida no meio social
quando durante um bom tempo de sua vida ela se viu privada de tudo aquilo
que a cerca no momento em que sua liberdade lhe é restituída? E mais, como
esperar dela comportamentos sociais se ela passou tempo sendo identificada
como anormal?

Em realidade, a internação, mesmo constituindo medida privativa de
liberdade, não poderia dispensar o contato com o mundo externo, pois a in-
ternação que privilegia o isolamento se demonstra inadequada (JESUS,
2006), uma vez que a troca de experiências positivas e a vivência comuni-
tária são essenciais para essa reintegração do adolescente à sociedade.

O que acontece, na verdade, é que, em nome da “proteção integral”, ao
longo do cumprimento da medida de internação, os adolescentes em conflito
com a lei são colocados em “masmorras especializadas” (ROSA, 2011,
p.321), eufemisticamente chamadas de “estabelecimentos educacionais”,
tendo seus direitos desrespeitados diariamente. Os direitos fundamentais
dessas adolescentes são frequentemente relativizados em nome de uma pre-
tensa socioeducação, desejando-se “reinserir” essas jovens no convívio so-
cial fora dos muros das Unidades de Internação, contudo não se preocupan-
do com o impacto subjetivo causado por essa medida “socioeducativa” na
autopercepção da adolescente.

Nesse diapasão, imperioso reconhecer que a medida de internação con-
tribui substancialmente para a construção do estigma de “criminosas” pelas
adolescentes a ela submetidas, quando do impacto negativo da absorção deste
rótulo nas suas subjetividades. Para tanto, procura-se analisar a construção
social da criminalidade à luz da teoria da reação social, ou labeling approach.

A criminologia crítica veio mostrar que é impossível estudar a crimina-
lidade sem levar em consideração que o desvio e a criminalidade são quali-
dades atribuídas a determinados sujeitos por meio dos mecanismos oficiais
e não-oficiais de definição e seleção. Neste sentido, a criminalidade seria
nada mais que um status social que caracterizaria o indivíduo somente quan-
do lhe é atribuída com êxito, pelas instâncias que detém o poder de definição,
a etiqueta de desviante ou criminoso. Em consequência, as possibilidades de
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resultar etiquetado encontrar-se-iam desigualmente distribuídas, uma vez
que, dentro da população total, a minoria criminal escolhida reflete a desi-
gualdade social. (ANDRADE, 2003) 

O efetivo comportamento dos indivíduos, por si só, não caracterizaria
condição suficiente para o processo de criminalização, isso porque as variá-
veis de definição da etiqueta de criminoso se encontram nas relações de poder
e determinados indivíduos, pertencentes a certos grupos sociais e represen-
tantes de certas instituições, são dotados do poder de definição, ou seja, do
poder de estabelecer quais crimes e quais pessoas devem ser perseguidos.
(BARATTA, 2002). Por isso, é mais apropriado falar da criminalização e do
criminalizado do que falar da criminalidade e do criminoso, pois o caráter
criminal de uma conduta e a consequente atribuição de criminoso ao seu autor
dependem dos processos sociais de “definição”, que atribuem tal caráter a
esta conduta, e de “seleção”, que etiquetam um autor como delinquente, pois
uma conduta não é criminal “em si”, nem seu autor é um criminoso por con-
cretos traços patológicos de sua personalidade. (ANDRADE, 2003)  

Essas instituições, além de organizações formais, constituem sistemas
sociais informais, com seus códigos de comportamento bem definidos pois,
ao serem afastados do contato com outros adolescentes de sua idade que não
tiveram contato com o sistema infracional, são expostos a um “código de
valores interno”, cuja aceitação facilita a sua adaptação à vida dentro da ins-
tituição. Assim, os novos membros assimilam as regras e a cultura geral da
comunidade, tal processo é denominado Prisonização. (GOMIDE, 1988)

Ao impacto que este etiquetamento causa na identificação pessoal do
indivíduo, dá-se o nome de estigma. Atualmente, o termo estigma é utilizado
para caracterizar algo de mal, um atributo profundamente depreciativo, uma
ameaça à sociedade, isto é, a imagem está deteriorada por uma ação social.
Ou seja, o estigma é um atributo que produz um amplo descrédito na vida
do sujeito e, para os indivíduos estigmatizados, a sociedade reduz as opor-
tunidades e não os atribuem valor, promovendo a perda da identidade social
por uma identidade deteriorada. Ou melhor, esse “defeito” atribuído pelos
outros, que ele incorporou, o faz, em alguns momentos, concordar que ele,
na verdade, seria inferior do que realmente deveria ser. (GOFFMAN, 1988).
Afinal, o estigma não deixa de ser uma forma de neutralizar aquele indiví-
duo, melhor dizendo, quando se estigmatiza alguém, diminui-se camufla-
damente o seu valor. (BACILA, 2014).

Ser apanhado e marcado como desviante tem consequências muito im-
portantes para a participação social e autoimagem do indivíduo, especial-
mente uma mudança drástica em sua identidade pública, uma vez que co-
meter o ato impróprio e ser apanhado confere-lhe um novo status, pois ele
revelou ser um tipo de pessoa diferente do que supostamente era. Desse
modo, a identificação desviante torna-se dominante, já que a detenção por
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um ato desviante expõe a pessoa a vir a ser encarada como desviante ou in-
desejável nos demais aspectos, sendo capaz de infringir também outras re-
gras importantes, de forma que a identificação desviante acaba se tornando
mais importante que as outras. (BECKER, 2008)

Entra-se aí no conceito de “role-engulfment”, que significa que a fun-
ção de delinquente passou a assumir prioridade na carreira do desviante, de
modo que toda a sua experiência tende a polarizar-se em torno deste papel.
(DIAS; ANDRADE, 1997). Segundo este conceito, as pessoas tornam-se
presas ao papel de desviante, como um resultado do que os outros lhe dizem
respeito em termos de sua identidade estragada. Na medida em que as pes-
soas se referem ao indivíduo mais em termos de seu status desviante do que
em termos de status socialmente aceitável, o status desviante se torna mais
saliente. Trata-se de um processo cumulativo, no qual a pessoa resulta tão
mergulhada nesse papel desviante que lhe é atribuído, que passa a se definir
tão negativamente quanto os outros a definem. (PFUHL; HENRY, 1993)

A opção pela visão de Goffman deve-se à preocupação que dispensou
o autor à compreensão do cotidiano dos indivíduos em suas relações intera-
tivas, analisando as estratégias que pessoas usam em seus cotidianos para
representar algo de seu objetivo. (GOFFMAN, 2011b). O autor pretende
compreender o modo pelo qual as pessoas orientam suas ações no cotidiano,
atribuindo sentidos aos contextos. Como tributário da tradição interacionis-
ta, em que “o processo social não é uma interação imaginada de forças in-
visíveis ou um vetor estabelecido pela interação de múltiplos fatores sociais,
mas um processo observável de interação simbolicamente mediada”
(MEAD, 1934, p. 28), Goffman procura estudar a vida social descrevendo
os aspectos que constituem um quadro de referência do agir humano (inter-
pretado, metaforicamente, como uma peça teatral) que pode se reproduzir
em qualquer ambiente. (GOFFMAN, 2011b)

Para Goffman, as pessoas atuam como atores em um palco, vestidas
por representações e máscaras (fachadas), de onde comunicam à plateia algo
que desejam, seja de forma verbal ou não verbal (CORRêA, 2001). Isto tudo
porque, considera, na trilha interacionista, que o self 1 – a visão que cada
pessoa tem de si é construído a partir das interações com os outros, de modo
que, a forma pela qual cada um se percebe é, em parte, função de como os
outros a percebem.

Isto é, a fenomenologia e do labeling vai indicar que nós somos a ati-
tude do outro, formamos a consciência de nós mesmos a partir da interação
social, observando o modo como os outros nos tratam. Nós incorporamos a
atitude dos outros, uma questão que a criminologia se inspira. 

É a investigação desse conteúdo que será explicado a seguir.
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2.1 DA TEORIA À pRáTICA: UM MÉTODO DE
INVESTIGAÇÃO.
É necessário esclarecer que a minha pretensão foi realizar observações etno-
gráficas e entrevistas livres no interior do local escolhido como campo de pes-
quisa. Com isso, explica-se que, por não possuir formação antropológica, não
há a ambição realizar um estudo etnográfico dotado de sofisticação metodo-
lógica própria dos profissionais da área das ciências sociais, mas sim realizar
uma pesquisa sociojurídica, como sugere Luciano Oliveira (2015). 

A pesquisa sociojurídica diz respeito, portanto, a uma pesquisa reali-
zada por alguém que pretende ir além da pesquisa estritamente jurídica, de-
sejoso de fazer uma pesquisa sociológica. Contudo, tendo o devido cuidado
em obedecer aos protocolos mínimos do que significa fazer uma pesquisa,
e não apenas uma “crítica social”. Deste modo, é entendida como “uma pes-
quisa de natureza sociológica, de base empírica, tendo o direito por objeto“,
sendo-lhe adequada, então, o que o autor denomina de “uma metodologia
de baixa complexidade”. (OLIVEIRA, 2015, p. 170) O que, de maneira al-
guma, pretende diminuir a importância da contribuição das pesquisas “de
baixa complexidade”, mas sim reconhecer as limitações que a formação ju-
rídica impõe, e que se refletem, principalmente, na necessidade do emprés-
timo das metodologias das ciências sociais.

Neste sentido, a observação etnográfica, realizada no período de dois
meses, aliada às entrevistas livres resultaram na análise do contexto enquan-
to fator de interferência na dinâmica social. Buscou-se, assim, compreender
a realidade da socioeducação no âmbito subjetivo das adolescentes e a rela-
ção que estas estabelecem consigo mesmas e entre si.

Assim, o principal alicerce da etnografia está assentado na busca pela
compreensão das particularidades, afastando-se do campo das universaliza-
ções e generalizações. (PEIRANO, 1995). Sendo assim, graças a essa ampli-
tude de análise trazida pela etnografia, será possível analisar não só o objeto
de estudo em si, mas também todo o contexto que o cerca. Aliada à observação
participante, na medida em que a pesquisadora interage com as pesquisadas,
as informações trazidas pela observação participante são de grande valor para
a incorporação do contexto de sua produção. (MINAYO, 2013, p. 66)

O termo etnografia vem sendo usado para definir um estudo de fenô-
menos antropológicos a partir de uma pesquisa em que o investigador par-
ticipa ativamente no campo objeto da análise, e devido a isto que a etnografia
está diretamente ligada à observação participante. (ESTEVES, 1998). Com
um caráter preponderantemente qualitativo, a etnografia, metodologia bas-
tante utilizada nas pesquisas em ciências sociais, permite captar determina-
dos aspectos da dinâmica das relações urbanas que passariam despercebidos
às visões estatísticas, focadas preponderantemente em números. (MAGNA-
NI, 2002)
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O objetivo principal é buscar entender o que as adolescentes apreendem
ao perceberem o que acontece em seus mundos a partir do início do cum-
primento de uma medida socioeducativa de internação e até que ponto isso
vai interferir interna e externamente em suas vidas e em suas percepções
sobre si mesmas.

3. DO ESTIGMA À MORTIFICAÇÃO DE SUBJETIVIDADES 
A pesquisa de campo, efetuada no Centro de Atendimento Socioeducativo
(CASE Santa Luzia), unidade da Fundação de Atendimento Socioeduca-
tivo – FUNASE, localizado na cidade do Recife, Pernambuco, Brasil, foi
realizada no decorrer da atividade de extensão de confecção do Fanzine
(mistura de gibi com revista artesanal), coordenado pela segunda autora e
promovida pelo Grupo Asa Branca de Criminologia, da Universidade Ca-
tólica de Pernambuco - UNICAP. Consistiu num trabalho de recorte e co-
lagem, além de desenhos e pinturas realizadas pelas adolescentes, com a
finalidade de, ao final, confeccionar as revistas, que foram expostas e ven-
didas na 13ª Semana de Integração Universidade Católica e Sociedade
(http://www.unicap.br/siucs/), e cuja renda obtida foi repassada em favor
das próprias adolescentes.

As visitas foram realizadas uma vez por semana, por um período de
quatro meses e, à medida em que houve interação com as adolescentes, foi
possível aferir o grau de estigma que elas absorveram no transcorrer da me-
dida de internação. Contudo, demonstrou-se, além do grau de estigma ab-
sorvido também o grau do estigma atribuído pelos funcionários da FUNASE
para com as adolescentes e também delas entre si influenciam em suas per-
cepções sobre si mesmas.

A estrutura do CASE Santa Luzia é, aparentemente, de uma casa,
porém repleta de grades, com um muro bastante alto, e com arame farpado
no topo, caracterizando a criação de um pequeno mundo. (GOFFMAN,
1999), contando, atualmente, entre chegadas e partidas, com aproximada-
mente 30 adolescentes em seu interior.

É complicada a relação entre as adolescentes e os agentes socioeduca-
tivos (ASES). Elas os acusam de restringirem-nas a ficarem dentro dos quar-
tos, trancadas, e quietas, que não façam barulho, não gerem tumultos.... Em
contrapartida, eles acusam-nas de serem “rebeldes” ou “complicadas”...

Conforme se demonstra abaixo, pela transcrição da fala de uma ado-
lescente e da fala de um funcionário, respectivamente:

A: “Eles quer que nós fique calada, não faça nada, porque eles num quer ter
trabalho.”2
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F: “Olhe, não vai dar pra fazer a atividade lá em cima hoje não. Elas tão
muito agitadas, só querem ficar ouvindo som alto e tão fazendo faxina.”3

Devido aos atritos entre algumas adolescentes, o policial do plantão
organiza-as de maneira que as que têm truco4 não se cruzem ou tenham o
mínimo de contato possível. Separando-as rigidamente por quartos de acor-
do com a “gravidade” de cada uma. Segundo ele: “Com tudo elas querem
criar problema. As dos quartos 4 e 5 são as mais complicadas”5.

A imagem que os policiais, ASES e também a equipe técnica têm das
meninas é de que elas são “complicadas” e eles realmente as tratam como
criminosas. Por diversas vezes chamavam nossa atenção para que não per-
dêssemos de vista os materiais que levamos para fazer os Fanzines. Certa
vez, um funcionário chamou uma das autoras, reservadamente, para me dar
um “conselho”:

Olhe, eu trabalho na FUNASE há mais de 10 anos e vou lhe dizer uma
coisa. Não me entenda mal não, eu falo isso pro bem de todo mundo.
Quando vocês levarem lápis de cor, caneta, tesoura, cola, contem tudo que
vocês estiverem levando pra dentro da casa, porque essas meninas são fogo,
e se der vacilo, elas pegam mesmo, que você nem percebe 6.

Devido ao uso de tesouras nas atividades, os funcionários e os agentes
ficam bastante vigilantes para que nenhuma dessas tesouras fosse parar den-
tro dos dormitórios das meninas, recomendando que as mantivéssemos sem-
pre no nosso campo de visão: “Vocês já contaram quantas tesouras têm aí?
Discretamente, faça isso pra mim, por favor”7.

Como se percebe, há uma contradição evidente da execução da medida
socioeducativa em meio fechado: de um lado, estimulá-las à vida responsá-
vel, de outro, vigiá-las, mantendo-as no recinto enclausurado - “não de se
admirar que os estabelecimentos observem uma atividade marcadamente
ambígua, quando não assumem uma postura burocratizada, ora cínica, ora
hipócrita, haja vista ser impossível operacionalizar a incoerência”
(THOMPSON, 1979, p. 69).   

Como os supervisores mantêm contato com o mundo externo (o que
não fazem os internos) a definição prévia de cada um para o outro grupo é
formada por estereótipos diferentes. Para as adolescentes, a equipe técnica
e os agentes socioeducativos têm conotações diferentes ao passo que para
os funcionários em geral, as adolescentes são hostis e culpáveis e estão sem-
pre erradas, sentindo-se, portanto, superiores e corretos.

Esse caráter binário impede qualquer mobilidade entre os estratos, res-
trição na transmissão de informações, conservando os estereótipos antagô-
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nicos, confirmando os mundos sociais e culturais diversos, a ponto de a equi-
pe técnica confundir-se com a instituição (GOFFMAN, 1987) e as adoles-
centes com a ideia de erro e maldade.

Ou seja, se são perigosas, se existe uma barreira com o mundo externo,
como realizar atividades fora da unidade com elas? Do fim ao cabo a insti-
tuição não substitui uma cultura específica, mas afasta oportunidades de
comportamentos e leva ao fracasso do acompanhamento das mudanças so-
ciais. Esse processo de desculturamento (GOFFMAN, 1987) distancia o in-
ternado, incapacitando-o para enfrentar os aspectos do cotidiano, levando-
o à aquisição de outra cultura.

Enfim, a identificação à condição de “em conflito com a lei”, desviante,
criminosa, altera o destino social das adolescentes e a socioeducação é o ca-
minho destas mudanças. Porém, como se vê, não mudanças positivas, afinal
a barreira com o mundo externo implica questionar: como poder falar em
participação e desenvolvimento de potencialidades?

Já em relação à equipe técnica, esta é composta por psicólogo, assis-
tente social, pedagoga e advogado da FUNASE. São eles que elaboram os
relatórios ou pareceres técnicos que serão enviados ao juízo da Vara Regio-
nal da Infância e Juventude, o qual, baseado nesse relatório, decidirá sobre
a permanência ou a liberação da adolescente em medida de internação.

O tratamento da equipe técnica para com as adolescentes é nitidamente
mais carinhoso do que o dispensado pelos ASES, pois para elaborarem os
relatórios em que opinarão pela manutenção ou não da medida de interna-
ção, os psicólogos e assistentes sociais necessitam que as adolescentes lhes
depositem confiança. Então, para despertarem essa relação de confiança
para com as adolescentes, eles as chamam por apelidos carinhosos, falam
com a voz mais branda e suave, sem a entonação mais autoritária empregada
pelos ASES, que são os responsáveis por manter a “disciplina” dentro da
unidade. Aqui, também se percebe uma diferença do relacionamento e
do tratamento dispensado pelas adolescentes para com a equipe técnica, pois
aquelas sabem que dependem dos relatórios elaborados por esta para pode-
rem retornar ao mundão. Nesse contexto, nota-se uma espécie de jogo. As
meninas tratam melhor a equipe técnica com o objetivo de terem seus rela-
tórios favoráveis à liberação, enquanto a equipe técnica tenta manter uma
relação de confiança com as adolescentes para aferir se elas estão em con-
dições de retornar ao convívio social. 

Enquanto isso, aquelas que resistem à padronização de comportamento
são tidas como “rebeldes”, “complicadas” ou “perigosas”, e acabam não ob-
tendo os benefícios da saída, bem como outros, e quiçá, acabam levando
mais tempo no cumprimento da medida de internação, já que um dos crité-
rios mais relevantes para que recebam um relatório favorável é que demons-
trem um comportamento esperado pela equipe técnica.
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As meninas dizem que é horrível estar em medida de internação e cha-
mam de prisão. Dizem que os ASES não gostam delas e que não deixam elas
fazerem nada. Querem que elas fiquem trancadas no quarto o dia inteiro,
não querem que elas fiquem no espaço de visitas, não façam barulho, não
brinquem, não criem qualquer tumulto... enfim, elas não podem ser o que
são: adolescentes!

Certo dia, antes de as atividades do Fanzine terem início, foi possível
ouvir uma adolescente8 pedindo incessantemente ao policial para tomar seu
“banho de sol”, característica inconfundível do regime prisional fechado.
Outra reclamação das adolescentes é que não possuem bebedouros no inte-
rior da casa e elas precisam ficar chamando os ASES para levarem-nas água,
o que caracteriza uma total retirada da autonomia, característica marcante
dos regimes privativos de liberdade. (GOFFMAN, 1999)

Em outro dia, ao chegar, foi possível perceber uma movimentação di-
ferente, uma ansiedade pairava sobre um grupo de 4 adolescentes. Elas es-
tavam na expectativa de seus relatórios, para saber se seriam liberadas ou
se iriam “pegar manutenção”9. Nesse dia, todas as sentenças aguardadas
vieram pela manutenção da internação, e as expectativas se transformaram
em aceitação: “Tou mais do que conformada. Tou aqui há 1 ano e 8 meses
e já sabia que ia pegar manutenção. Peguei mais 6 meses de pena porque
fui presa por latrocínio”, disse uma interna10.

Retomando a fala da adolescente acima transcrita, ressalte-se o termo
utilizado pela adolescente para se referir a si mesma: “presa por latrocínio”.
Essa característica é comum à grande maioria das adolescentes entrevista-
das.

No decorrer de uma dinâmica de mímica, quando do sorteio da palavra
“serenata” a ser simulada através de gestos, uma das adolescentes se mani-
festou: “Isso né coisa de bandido não!”.11 Outro exemplo disso foi quando,
no desenvolvimento da primeira atividade do Fanzine, cujo tema a ser abor-
dado era: “Meu (minha) melhor amigo (a) é...” Ao se referir à sua melhor
amiga, que estava no mundão, uma das adolescentes se pronunciou12: “ela
não é errada não”, ou seja, a sua amiga não é errada (porque não está lá),
mas ela (por estar interna), o é.

Em outra ocasião, quando se começou a dividir as meninas em dois
grupos, um ficando na parte do deck e a outra num grande terraço no segundo
andar da casa, a fim de agilizar e facilitar o trabalho de montagem dos Fan-
zines, e também seguindo orientações dos funcionários da casa, para “evitar
tumultos”, uma adolescente se indignou: “porque elas ficam lá embaixo e
eu fico presa aqui em cima?”13.

É bastante visível nas adolescentes como elas absorvem essa imagem
de que “são erradas” e de que entraram para o “mundo errado”14, por isso
estão na “prisão”, termo como se referem constantemente à medida de in-
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ternação. O impacto da medida de internação em suas autopercepções se re-
vela na desvalorização com que se referem a si mesmas.

Ao se referirem ao Centro de Atendimento Socioeducativo como “pri-
são”, à medida de internação como “pena”, a si mesmas como “presas”, as
adolescentes demonstram claramente como absorveram o papel de “crimi-
nosas”. É a clara manifestação do role-engulfment. (ERIKSON; ERIKSON,
1957, p. 15-23)

Assim sendo, o papel de delinquente passou a assumir primazia na car-
reira da adolescente, de modo que toda a sua experiência e referências a si
mesmas tendem a concentrar-se em torno deste papel. (DIAS; ANDRADE,
1997, p. 351) É, de certa maneira, como elas tivessem se tornado presas ao
comportamento de desviante, como uma consequência do que os outros lhe
dizem respeito em termos de sua identidade estragada. 

4. CONSIDERAÇõES FINAIS
Devido ao fato de que as pessoas com as quais as adolescentes convivem
(agentes socioeducativos, equipe técnica) reportam-se a elas mais em termos
de seu status desviante do que em termos de status socialmente aceitável, dão
maior relevância ao status desviante, fazendo com que a própria adolescente
desacredite em si mesma. Trata-se de um processo cumulativo, no qual a ado-
lescente termina tão mergulhada nesse papel desviante que lhe é imposto, que
passa a se definir tão negativamente quanto os outros a definem.

Na medida em que se autorrepresentam como “bandidas”, é a clara ma-
nifestação de que o papel de delinquente assumiu o primado e assim se ini-
ciou a carreira infracional. Neste sentido, pronunciou-se em consonância
quando, em conversa com uma adolescente, esta confidenciou: “Entrei aqui
por tráfico, aí passei sete meses e fui pro mundão, aí fui inventar de roubar,
e vim parar aqui de novo”15.

Ao serem submetidas pelas cerimônias degradantes de passar por um
processo, culminando em sua internação numa instituição fechada, as ado-
lescentes têm fortemente atingida sua autoestima, acarretando na perda de
sua identidade e na perda de seus valores e pertences, pois a sua identidade
prévia será substituída pela imagem de delinquente que lhe fora atribuída e
que absorveu.

Ou seja, de tanto ouvirem que são “complicadas” ou “perigosas”, as
adolescentes passam a se definir tão negativamente quanto os outros as de-
finem. Então, encontram-se tão mergulhadas no papel de desviantes que lhes
foram atribuídos, que o processo de estigmatização se torna cumulativo.

Desta feita, ao passo que a pessoa estigmatizada, quando internaliza aque-
le estigma, aceitando o rótulo e passando a assumir o papel que dela se espera,
passa a desenvolver sua carreira criminal, participando de outros delitos, já que
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não lhe resta outra alternativa senão incorporar a identidade delinquente que
lhe foi dada.

A conclusão que se impõe é de que depois da medida de internação (que
segundo o ECA teria propósito educativo), a identidade da adolescente ja-
mais será a mesma. Ao ser apreendida e “encarcerada”, afeta-se drastica-
mente a autoimagem dessa adolescente, de forma tal que quase todas as re-
ferências que as internas fazem sobre si mesmas envolvem os termos
“presas”. Isto é, na medida em que a adolescente, degradada pelo processo
de estigmatização, se conforma com o estigma, quando da vivência na uni-
dade de internação, instituição total por natureza, passa a assumir o papel
que dela se espera.

Ao passo que a total retirada de sua liberdade elimina sua individuali-
dade, com o objetivo de neutralizá-la. Ocorre que, quando esta identidade
deteriorada toma o lugar da identidade que o indivíduo possuíra anterior-
mente, ele está aniquilando o seu eu, o que acarreta na mortificação da pes-
soa e no abandono da sua autonomia pessoal. Desta maneira, segundo Goff-
man, o início da derrota do ser humano configura-se quando o processo de
estigmatização se cumpre “com sucesso”, como uma profecia-que-cumpre-
a-si-mesma. (GOFFMAN, 1999, p.16)

É de se considerar ainda que, apesar de as medidas socioeducativas
terem uma fundamentação educacional-pedagógica, faz-se necessário a in-
dagação no sentido de sobre qual perspectiva elas assumem essa finalidade,
se de manutenção e perpetuação de uma ordem já dominante, que atue como
forma prematura de controle social das camadas mais pobres, ou se de fato
trazendo uma perspectiva emancipatória às adolescentes. E, analisando a
realidade brasileira no tocante as condições as quais os jovens estão subme-
tidos, principalmente quando estão sob a tutela total do Estado, é de se per-
ceber que a perspectiva adotada é muito mais a de segregação, marginaliza-
ção e opressão. 

Ao adentrar em uma instituição total, como é o caso de um Centro de
Atendimento Socioeducativo da medida de internação, que é, por sua natureza,
privativa de liberdade, pretende-se atingir o objetivo da socioeducação. Porém
como isso seria possível? Com o desejo de se livrar daquele encarceramento o
mais rápido possível, a adolescente acaba por desenvolver um papel, no qual
segue o roteiro estipulado pela instituição, personificada em seus funcionários,
e, com isso, termina tendo o seu eu paulatinamente mortificado.

Diante desse contexto, agora mais do que nunca, o termo “medida so-
cioeducativa” aparece como algo extremamente inapropriado, quer porque
essa medida de “socialização” ocorre por meio da segregação do próprio con-
vívio social, quer porque o viés educativo é inexistente. A socioeducação su-
postamente pretende preparar a adolescente para ser reinserida no convívio
social, porém é inviável sequer imaginar como esse resultado seria obtido,
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dado que a medida de internação priva a jovem de sua liberdade e quer in-
seri-la num “padrão” que termina acarretando a gradativa degradação de
sua subjetividade.

O que se busca são melhores alternativas ao obsoleto e ineficaz modelo
de encarceramento que ainda vigora no ordenamento jurídico, demonstran-
do que a lógica do “aprisionamento”, mesmo que com a nomenclatura “so-
cioeducativa”, a qual discursa que priva a pessoa de liberdade com a inten-
ção de posteriormente devolvê-la ao convívio social, não merece mais
credibilidade, devendo ser estudadas formas de não mais aniquilar os seres
humanos que se encontram privados de sua liberdade.

Desta maneira, não tem como se dizer que a medida de internação aten-
da minimamente aos princípios da doutrina da proteção integral.... Muito
pelo contrário, é assustador o abismo entre a expectativa apresentada pelo
ECA e a realidade da vivência da medida.
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NOTAS

1 É uma expressão de difícil tradução, mas temática central nas obras da Es-
cola de Chicago.

2 Adolescente A.C.

3 Diário de campo 03 de outubro 2015.

4 “truco”: atritos entre as adolescentes.

5 Diário de campo 19 de setembro 2015.

6 Diário de Campo 25 de setembro de 2015.

7 Diário de Campo 19 de setembro de 2015.

8 Adolescente E.T.

9 “pegar manutenção”: manutenção da medida socioeducativa por mais um
determinado período de tempo.

10 Adolescente G.S.

11 Adolescente E.P

12 Adolescente E.P.

13 Adolescente E.P.

14 “mundo errado”: cometer atos infracionais.

15 Adolescente K.
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O ENLACE ENTRE A EDUCAÇÃO SOCIAL E A
SOCIOEDUCAÇÃO: NOVAS PERSPECTIVAS NO
ATENDIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM
MEIO ABERTO1

William Vinicius Pinto2

Daniela Pereira Queiroz Neto3

Resumo: Este presente artigo é um compilado de informações que possi-
bilitam ao leitor ter uma breve compreensão do Sistema de Garantia de
Direitos, dando destaque ao acompanhamento de adolescentes em con-
flito com a lei pautado na educação social e socioeducação. Desta
forma, o referido tema que é de importância social, sem dúvida alguma
gera diversos avanços para o meio acadêmico, bem como promove a
disseminação de conhecimento, corroborando assim com a desmistifica-
ção que percorre pelo senso comum quando o assunto é o cuidado com
as próximas gerações e a construção de paz. Concernente ao método,
foi utilizado a revisão bibliográfica integrativa, por meio da análise e
compilação dos artigos publicizados nas bases de dados indexadoras,
especificamente, LILACS, PePSIC, BVS, Medline Bireme e Scielo, facili-
tando a obtenção de dados que após analisados, certamente, podem
servir de ferramenta para que os leitores entrem em contato com esse con-
texto social que tanto tem sido destaque na midia, além de contribuir para
o implantação e, ou, implementação de atendimento que promovam a
equidade e de politicas públicas designadas para tal segmento. 

Palavras-chave: Adolescência; Medida Socioeducativa; Politica Socioe-
ducativa; Socioeducação;

INTRODUÇÃO
Ao iniciar a construção desse artigo se faz necessário a compreensão do dis-
posto no artigo (art.) 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei
n. 8.069890), que no Brasil define, claramente, como adolescente, a pessoa
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que possui de doze a dezoito anos (incompletos) de idade. 
Dando continuidade à definição, o adolescente em conflito com a lei é

definido como aquele que se encontra na faixa etária que compõe a adoles-
cência, descrita acima e, que verificada a prática de ato infracional, a auto-
ridade competente poderá aplicar as desde advertência até internação, con-
forme descrito no artigo (art.) 112° do ECA.

Salienta-se que um dos entraves que promoveu a reflexão quanto ao
tema proposto neste artigo, tem o foco principal discutir sobre o Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, especificamente, a me-
todologia de atendimento ao adolescente em conflito com a lei.

Ainda no que diz respeito aos contextos e paradigmas apresentados ao
longo desse artigo cabe enfatizar a importância da troca de experiências e
conhecimento, proporcionando elementos para que os estudantes e atores
de políticas públicas, especialmente, de países que compõem a América La-
tina e Caribe possam compreender como funciona e se deu o Sistema de Ga-
rantia de Direitos no Brasil, levando em consideração os três eixos estraté-
gicos de ação que permeiam a área de promoção dos direitos humanos,
conforme descrito por Pinto (2015) in: Plano Municipal Decenal de Aten-
dimento Socioeducativo em Meio Aberto de São Bernardo do Campo, sendo
elas: I — da defesa; II — da promoção; e III — do controle de sua efetivação,
destacando a articulação, integralização das esferas públicas governamen-
tais e da sociedade civil.

Neste ínterim, esse artigo pode contribuir para o desenvolvimento de
um novo olhar frente aos processos de exclusão e, ou, vulnerabilidades so-
ciais, tornando possível a efetivação de novas estratégias para (re)inserção
social da família e da comunidade na construção de políticas públicas, ou
seja, promoção de uma discussão critica pautada no arcabouço legal que
viabilize a equidade, podendo transcender as violações de direitos que essas
crianças e adolescentes enfrentam cotidianamente, bem como promover a
apreensão e ressignificação de novos valores, considerando as peculiarida-
des existentes nas referidas fases do desenvolvimento humano, viabilizando
assim, uma melhora no convívio familiar e social.

Contudo, a questão central que permeia esse artigo é analisar os entra-
ves existentes que podem interferir na efetivação sistema de garantia de di-
reitos, além de trazer elementos e metodologias que podem ser incentivadas
e, ou, implementadas em diferentes contextos sociais, trazendo contribui-
ções da educação social e da socioeducação para os profissionais que atuam
direta e, ou, indiretamente com crianças e adolescente.

A EDUCAÇÃO SOCIAL 
As ações educativas de natureza social podem ser consideradas como um
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ato político fundamentado ideologicamente, podendo ser estas, principalmen-
te, constatadas no sistema familiar, na sociedade e em todas as instituições
que buscam contribuir para o desenvolvimento e o bem-estar do ser humano,
proporcionando a formação de um sujeito crítico, o qual é fruto de interações
com o meio e relações interpessoais, situadas social e historicamente. 

Educação compreende o conjunto dos processos, influências, estruturas e
ações que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na
sua relação ativa com o meio natural e social, num determinado contexto de
relações entre grupos e classes sociais, visando à formação do ser humano.
A educação é, assim, uma prática humana, uma prática social, que modifica
os seres humanos nos seus estados físicos, mentais, espirituais, culturais,
que dá uma configuração à nossa existência humana individual e grupal.
(Libâneo, 2001, p. 7).

No Brasil, a estruturação e organização processual da educação social
somente recentemente encontraram respaldo teórico e político. Embora
Paulo Freire não tenha usado a nomenclatura educação social ou pedagogia
social, os pressupostos da educação tida como popular, na concepção trans-
formadora desenvolvida por ele desde a década de 1960, com foco na edu-
cação de jovens e adultos, aproximam-se dessa área.

O campo da educação social é amplo e engloba a educação escolar e a
não-escolar, a educação formal, a não formal e a informal. Segundo Gadotti
(2012), existe uma diversidade de práticas educativas no campo da educação
social, sendo algumas das possibilidades, educação cidadã, educação para
o trabalho, educação para os direitos humanos, educação nas prisões, edu-
cação na cidade, educação política, dentre outras, estando todas diretamente
interligadas através do compromisso ético-político com a sociedade em prol
da construção de outro mundo possível.

Para Zanella (2011), a educação social, fundamentada nos ideais mar-
xistas, tem como finalidade a superação das desigualdades sociais por
meio de uma pedagogia centrada no desenvolvimento da autonomia, da
emancipação e do empoderamento dos segmentos socialmente excluídos
e marginalizados, tais como, população de rua, crianças e adolescentes em
situação de drogadição, apenados, comunidades indígenas e quilombolas,
dentre outros 

Conforme Pereira e Barone (2012), no Congresso Ibero-americano de
política e administração da educação - ANPAE definem que a educação so-
cial caracteriza-se como um novo campo profissional que, embora articu-
lada com a Pedagogia, a Sociologia, a Psicologia e a Assistência Social den-
tre outros, tem características próprias e mais específicas que o espaço
propiciado aos profissionais desses campos do conhecimento, apresentando
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caráter multi, inter e transdisciplinar, devendo ser analisada de forma macro
a partir das relações entre educação e as demandas sociais.

Para Arroyo (2007), 

Não significa, porém que vamos saber dar uma educação social de direito,
mas também não vamos atrelar a educação social com uma concepção abs-
trata de direitos, concepção direita de direitos, nem sequer por uma concep-
ção universalista de direitos que na verdade pouco tem de universalista, que
é localista de direitos.

Segundo Silva (2012), a educação social e a pedagogia social não são
sinônimas, não são dicotômicas e nem mesmo contraditórias, apenas ocor-
rem em espaços e contextos distintos, sendo uma complementar à outra.
Ainda de acordo com o autor, quatro campos de domínio permeiam as dis-
cussões sobre a educação social no Brasil: 

Domínio sociocultural tem como áreas de conhecimento as manifestações do
espírito humano expressas por meio dos sentidos, tais como as artes, a cultura, a
música, a dança e o esporte em suas múltiplas manifestações e modalidades[...]. 

Domínio sociopedagógico tem como áreas de conhecimento a Infância,
Adolescência, Juventude e Terceira Idade. A intervenção sociopedagógica neste
domínio tem como objetivo principal o desenvolvimento de habilidades e com-
petências sociais que permitam às pessoas a ruptura e superação das condições
de marginalidade, violência e pobreza que caracterizam sua exclusão social [...]. 

Domínio sociopolítico tem como áreas de conhecimento os processos sociais
e políticos expressos, por exemplo, na forma de participação, protagonismo,
associativismo, cooperativismo, empreendedorismo, geração de renda e ges-
tão social [...]. 

Domínio epistemológico tem como áreas de concentração os processos in-
ventivos e criativos originários do exercício das faculdades mentais humanas,
notadamente a pesquisa, a ciência e a tecnologia enquanto meios para alargar
a compreensão humana sobre os processos que o próprio ser humano desenca-
deia [...]. (SILVA, 2012, p. 155-178)

O ENLACE ENTRE A EDUCAÇÃO SOCIAL E A
SOCIOEDUCAÇÃO
Referente à articulação entre a educação social e socioeducação, Ribeiro (2006),
SUMÁRIO



destaca que está presente nas ações da socioeducação enquanto fundamentos
teóricos, nos conteúdos e nas metodologias requeridas para o socioeducador
atuar em uma sociedade marcada por processos de dominação e exclusão,
nos diferentes contextos, tais como:

[...] educação social está indissociavelmente vinculado ao de exclusão [...]. É
como uma resposta afirmativa e adequada que a educação social emerge no
debate sobre: Que educação oferecer aos milhares de crianças, adolescentes e
adultos excluídos da e na escola; do e no emprego; da e na terra; das e nas ins-
tituições sociais? Seriam os educadores formados por instituições regulares
de ensino, dentro dos princípios, objetivos, conteúdos e métodos tradicional-
mente direcionados aos incluídos, os mais preparados para educar os que ex-
perimentam as situações de exclusão social? (Ribeiro, 2006, p. 160).

Em pesquisa divulgada pelo Instituto de Ação Social do Paraná (2007),
destaca que a socioeducação ou educação social privilegia o aprendizado
para o convívio social e para o exercício da cidadania. Trata-se de uma pro-
posta que implica uma nova forma do indivíduo se relacionar consigo e com
o mundo. Na Socioeducação, os ensinamentos pedagógicos são conduzidos
de uma maneira que possam influenciar a vida dos adolescentes, tanto du-
rante sua permanência no centro socioeducativo quanto fora dele.

As leis que regem a Doutrina da Proteção Integral fomentam em suas
diretrizes as medidas socioeducativas, estando sua natureza para além da
dimensão sancionatória, ou seja, tratam da socioeducação, sendo ela neces-
sariamente compreendida acerca do desenvolvimento integral do ser huma-
no. Dando prosseguimento sobre os significados da socioeducação pode-se
compreender como um processo de preparação do sujeito, auxiliando-o para
sua formação cidadã, desenvolvimento de suas competências, como reafir-
ma o Centro de Apoio Operacional das Promotorias em seu artigo Educação
Humanística (2009): 

(...) a ação socioeducativa constitui-se num processo que tem por objetivo
preparar a pessoa em formação (adolescentes) para assumir papéis sociais
relacionados à vida coletiva, à reprodução das condições de existência (tra-
balho), ao comportamento justo na vida pública e ao uso adequado e respon-
sável de conhecimentos e habilidades disponíveis no tempo e nos espaços
onde a vida dos indivíduos se realiza. Ao lado disso, desdobra-se o conjunto
das ações educativas a serem desempenhadas pelos educadores que devem
buscar articulação entre as relações práticas da educação e a necessidade do
adolescente à vida política e social, individual e coletiva, sendo a educação o
caminho necessário para a formação do sujeito-cidadão ao dotar os educan-
dos dos instrumentos que lhes são necessários e pertinentes.
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Para Costa (2006), a premissa do processo educativo é o exercício de uma
influência positiva e edificante na vida dos adolescentes, contribuindo e ofe-
recendo-lhes oportunidades de compreender seu lugar e seu papel na sociedade,
no contexto em que se encontra e como se dão as consequências de suas esco-
lhas para, posteriormente, fazê-las de forma protagônica e autônoma.

No que se refere às normas técnicas estabelecidas para os núcleos so-
cioeducativos, pode-se destacar que devem viabilizar um espaço de discus-
são, vivências e reflexões, e há indicação para a abordagem de questões re-
lacionadas às etapas dos ciclos de vida familiar. Sugere-se: 

1 Criar situações em que as famílias possam expressar coletivamente suas
dúvidas e conflitos, construindo soluções para os problemas cotidianos, re-
lacionados ao cuidado de suas crianças, adolescentes, jovens, adultos, ido-
sos e pessoas com deficiência. 

2 Refletir com a família sobre as mudanças em sua dinâmica e redistribuição
de papéis, a partir do desenvolvimento de seus filhos. Desenvolver habilida-
des de cuidado, orientação e acompanhamento das crianças. Debater aspec-
tos relacionados ao desenvolvimento infantil, às necessidades de estimula-
ção nessa fase da vida, à importância de proporcionar espaços e
oportunidades voltadas e orientadas pelas necessidades infantis e desafiado-
ras [...]. Debater temas relacionados ao desenvolvimento da criança, do ado-
lescente e do jovem, características e interesses. 

3 Refletir sobre a necessidade de proteção aos seus membros idosos e de va-
lorização do seu saber. 4 Discutir as estratégias para o desenvolvimento das
competências da pessoa com deficiência, destacando o papel fundamental
das famílias e da comunidade no processo de reabilitação e inclusão das pes-
soas com deficiências (BRASIL, 2006, p. 42 apud TEIXEIRA, 2010, p. 11).

Em um panorama mais amplo se faz de extrema importância também
entender o contexto social, cultural, político e econômico em que está inse-
rido o adolescente e, ou, jovem e como esses fatores irão influenciar na cons-
trução e ou (re)construção de sua identidade.

Para Malvasi (2011, p.161):

Entre os pares geracionais, a participação no “mundo do crime” é muitas vezes
valorizada (…) como estilo de vida, a busca de dinheiro fácil, do poder e do
prestígio locais, são elementos de performances corporais e de narrativas dos
jovens, que explicitam experiências sobrepostas, adquiridas tanto a partir de
relações interpessoais ou institucionalizadas quanto de informações acumula-
das em uma ampla representação de falas e imagens públicas, veiculadas pelos

SUMÁRIO



meios de comunicação e constantemente ressignificadas na música e no ci-
nema. A identificação com o “mundo do crime” é participar de expressões ju-
venis de virilidade e força valorizadas por muitos jovens.

Segundo Nardi e Dell’Aglio (2012), algumas condições podem contri-
buir para o envolvimento com o meio ilícito. Além disso, famílias com pro-
blemas psicossociais frequentemente são menos coesas (coesão definida
como a ligação emocional que se estabelece entre os membros da família)
e apresentam relações hierárquicas não balanceadas, dimensões essenciais
para o desenvolvimento saudável de um indivíduo. 

CONSIDERAÇõES
A revisão de literatura demonstrou a importância da articulação em rede
para efetivação do processo de construção de paz, levando em consideração
a participação de cada órgão no Sistema de Garantia de Direitos. Porém,
ainda na área social ocorre a falta de articulação interinstitucional e inter-
secretarial no que diz respeito à atuação das equipes que atendem e, ou,
acompanham crianças e adolescentes expostos a exclusão social e que vivem
em áreas de extrema vulnerabilidades.

Nesse contexto, salienta-se que necessita ocorrer uma mudança no
olhar dos profissionais das demais áreas para a concretização dos pressu-
postos da assistência social, educacional e de saúde, bem como o investi-
mento em instituições e núcleos de ensino com cursos que formam os pro-
fissionais para atuar junto as crianças, adolescentes, família e sociedade,
dando ênfase na promoção, acesso aos direitos humanos e capacitação de
agentes multiplicadores.

Acredita-se que a educação social e a socioeducação vem acrescentan-
do de forma positiva conteúdos para efetivação dos direitos humanos,
porém, ainda se faz necessário que outras pesquisas sejam realizadas acerca
da efetivação do sistema de garantia de direitos no atendimento prestado as
crianças e adolescentes, consequentemente, aprofundar-se sobre as diversas
transformações ocorridas social e historicamente que podem promover mu-
danças na convivência e no cotidiano social.

Contudo, deixamos claro que esse trabalho inicial de pesquisa não se
relaciona com considerações finais, devendo ser visto como análise preli-
minar de um recorte sobre o tema em tela que deve sempre estar aberto para
outras interferências, inferências, implicações, pressuposições, suspeitas,
hipóteses, deduções, entre outras, intromissões, perturbações e até mesmo
distorções que possam corroborar para a melhoria e, ou, aprimoramento da
metodologia de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, propor-
cionando o fortalecimento de ações que podem viabilizar a emancipação
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dos sujeitos, bem como esse artigo prevê que mais pesquisas necessitam
serem realizadas acerca da efetivação do sistema de garantia de direitos no
atendimento aos adolescentes em conflito com a lei, consequentemente,
aprofundar-se sobre as diversas transformações ocorridas no atendimento
que vem sendo disponibilizado para este público.
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NOTAS

1 As reflexões que permeiam o estudo são de caráter ensaístico, com recurso
bibliográfico e baseia-se na análise de políticas públicas para o atendimento de
adolescentes em conflito com a lei

2 Mestrando em Educação pela Universidade Nove de Julho, graduado em
Pedagogia e Gestão Escolar pela Universidade do Grande ABC – UNIABC. Es-
pecialista em Intervenção e Prática Sistêmica com Famílias - Terapia Familiar e
de Casal pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP; Psicopedagogia
Clinica; Administração Educacional e Intervenção Psicossocial no Contexto de
Políticas Públicas – ênfase em Serviço Social pela Faculdade Campos Elíseos.

3 Mestranda em Educação, Bióloga e Gestora ambiental pela UNINOVE - SP.
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Resumo: A democracia como forma de sociedade não é uma inovação
recente da humanidade. A problemática atual reside no fato de que com
o fenômeno da globalização do mundo e os impactos das novas tecno-
logias, verificou-se uma verdadeira onipresença do enfraquecimento dos
regimes democráticos no cenário contemporâneo. Frente ao massivo de-
senvolvimento tecnocientífico global, busca-se compreender como a efi-
cácia horizontal dos direitos fundamentais pode contribuir com as demo-
cracias contemporâneas, as quais passam a ser evidenciadas em baixa
escala no jogo político. Notadamente, o sistema financeiro pauta a razão
e a noção de busca pela promoção dos direitos fundamentais se confun-
de com a busca dos Estados por maior poder econômico. Assim, o pre-
sente estudo objetiva analisar, por meio do emprego do método hipotéti-
co-dedutivo e da técnica de pesquisa bibliográfica, o paradigma atual
para a efetivação de um ideal de democracia que garanta a proteção
dos direitos fundamentais diante dos céleres avanços tecnocientíficos na
sociedade globalizada.

Palavras-chave: Direitos Fundamentais; Eficácia Horizontal; Globaliza-
ção; Impactos Tecnológicos; Sociedade Democrática.

Abstract: The democracy as a form of society isn’t a recent innovation of
humanity. The current problem lies in the fact that with the world phenome-
non of globalization and the impact of new technologies, it was verified
a real omnipresence of the weakening of democratic regimes in the con-
temporary scenery. Front of the massive global techno-scientific develop-
ment, it is sought to understand how the horizontal effectiveness of funda-
mental rights can contribute with contemporary democracies, which pass
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to be evidenced on low scale in the political game. Notably, the financial
system rules reason and the notion of search for the promotion of funda-
mental rights is confused with the search of States for greater economic
power. Thus, this study aims to analyze, through the use of hypothetical-
deductive method and bibliographical research technique, the current pa-
radigm for the realization of an ideal of democracy that guarantees the
protection of fundamental rights in the face of fast techno-scientific advan-
ces in globalized society.

Keywords: Fundamental Rights; Horizontal Efficacy; Globalization; Tech-
nological Impacts; Democratic Society.

INTRODUÇÃO
Os desafios do final do século XX e início do século XXI intensificaram a
efervescência das transformações de uma nova era global, marcada pela rela-
tivização da soberania dos Estados modernos, pela transponibilidade das fron-
teiras nacionais e por uma ampla interdependência entre os povos. A história
demonstra que, em diferentes contextos, repensar as relações sociais, políticas
e econômicas exige uma abordagem interdisciplinar, para reconhecer que
tanto os Estados como os atores não governamentais possuem um papel de
extrema relevância nas atuais formas de sociedade democráticas.

No atual cenário de interconexões sociais, diante dos paradigmas e pa-
radoxos oriundos do fenômeno da globalização do mundo, destacam-se a crise
dos regimes democráticos em virtude do controle político-econômico, os cé-
leres avanços científico-tecnológicos e a emergência dos inúmeros riscos so-
ciais que ameaçam a proteção dos direitos fundamentais. De um ponto de vista
geral, o tema do presente estudo é de grande importância, uma vez que a o sis-
tema do direito exige uma infinitude de possibilidades para atender os pro-
blemas e os desafios que acompanham a complexidade do entorno social.

O propósito deste artigo consiste, justamente, em analisar o paradigma
atual para a efetivação de um ideal de democracia que assegure a proteção dos
direitos fundamentais frente aos avanços tecnológicos e científicos. Em um
primeiro momento, a meta consiste em compreender de que modo o sistema
político democrático se instituiu historicamente e como este imbrica nas di-
versas formas de relações sociais. Em seguida, busca-se ponderar de que
forma a globalização das relações econômicas tem modificado a própria pos-
sibilidade de se levar à prática os programas econômicos nacionais e integrais,
uma vez que o processo de governo está, cada vez mais, fora do alcance do
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Estado-nação. Por fim, abordar-se-á como a democracia pode se realizar ple-
namente por meio dos organismos públicos e dos entes privados que se cons-
tituem no âmbito dos Estados, dado que nas relações que envolvem os indi-
víduos, deve ser assegurada uma verdadeira eficácia horizontal dos direitos
fundamentais, com vistas à construção de uma sociedade mais justa.

Este trabalho enfrenta a temática e as hipóteses levantadas, através do
emprego do método hipotético-dedutivo, aliado com a técnica de pesquisa
bibliográfica. Para tanto, faz-se necessária a materialização da proteção dos
direitos fundamentais diante do entrelaçamento existente para o enfrenta-
mento dos impactos oriundos do fenômeno da globalização, os quais per-
petram uma ordem social desigual de integração democrática na realidade
que nos cerca.

1 CONTExTUALIZAÇÃO hISTÓRICA DA DEMOCRACIA
NO MUNDO: EM DEFESA DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS
As experiências perpassadas pelos povos, em âmbito social, permitem a com-
preensão do seu passado e as expectativas para a construção de um futuro. Foi
através de Nicolau Maquiavel (2010) que surgiram os ideais renascentistas e
a urgência pela formulação de uma perspectiva mais realista nas relações po-
líticas e de poder. Tal fato conduziu a humanidade ao aprofundamento da dis-
cussão acerca da melhor forma de governo e fez com que esta temática se tor-
nasse uma recorrência desafiadora e constante na atualidade.

De fato, a democracia não é uma inovação contemporânea da civilização
humana, o seu processo de surgimento iniciou-se há aproximadamente 2.500
anos, ainda na Grécia Antiga do século V a.C. Daí, portanto, a origem etimo-
lógica do termo demokratia: em que demos1 significa povo e kratos governo.
Desde então, a forma de sociedade democrática foi progredindo e se transfor-
mando continuamente até adquirir os contornos atuais, expandindo-se a todos
os continentes e a uma grande parte da humanidade (DAHL, 2001).

Apesar de ter surgido na antiguidade, a democracia foi pouco utilizada
pelos países ocidentais até o fim do século XVIII, dado que nesse período a
grande maioria dos Estados do mundo adotavam regimes políticos de corte
verticais, os quais concentravam o poder e as decisões exclusivamente nas
mãos dos governantes. Nesse sentido, diferentemente da autocracia, a de-
mocracia não consiste em um sistema político natural da espécie humana,
ou seja, não é considerada um arquétipo comum na concepção de poder his-
toricamente presente, o que se evidencia no fato de que foram raros os pe-
ríodos sociais democráticos.

É verificável que a democracia enquanto algo que denota um sentido
positivo não consiste em uma concepção recente. Foi tão somente a partir de
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1870, com o enfraquecimento das bases que sustentavam a monarquia e com
o surgimento do liberalismo e dos partidos – resultantes das lutas da classe
operária – que representavam um elemento decisivo na formação da vontade
política dos regimes democráticos modernos, que a referida forma de go-
verno instituiu-se como um ato de consciência dotado de percepção positiva
e, ao mesmo tempo, esperançosa (COUTINHO, 1980).

Nesse contexto, a ideia de civilização, a qual pressupõe a noção de
viver junto, torna necessária a construção de uma ordem política amparada
no poder e capaz de solucionar as situações conflituosas. Por conseguinte,
a democracia, que tem no conflito o seu ponto de partida para a tomada de
decisões fundamentais, passou a ser encarada positivamente, uma vez que
as conjunturas sociais exigiam novas e adequadas formas para a defesa de
direitos e resolução de controvérsias. Afinal, é preferível um conjunto de
ações democráticas ao invés de autocráticas (totalitárias), sendo melhor con-
tar as cabeças ao invés de cortá-las.

Desse modo, em tempos nos quais as questões de liberdade e igualdade
estão frequentemente em pauta nas discussões sociais, o sistema político
democrático não pode ficar em segundo plano, uma vez que permitiu gran-
des avanços e possibilitou a conquista de inúmeros direitos e transformações
sociais. Por isso, com vistas à participação do povo, sendo essencial para a
busca e a concretização dos direitos fundamentais, a democracia se constitui,
conforme a formulação de Abraham Lincoln: como o “governo do povo,
para o povo e pelo povo” (apud MACCHESNEY, 1910, p.35). Para John
Stuart Mill (1981, p. 45), “nada pode ser mais desejável que a admissão de
todos em uma parcela no poder soberano do Estado”, ou seja: um governo
com características democráticas.

Todavia, encontrar uma definição unânime acerca da democracia não
é tarefa simples. Norberto Bobbio (2000), parte da ideia de uma conceitua-
ção elementar, afirmando que é possível compreendê-la como uma via, mé-
todo ou conjunto de regras do jogo para a tomada de decisões políticas.
Deste modo, dentre os dois tipos opostos de formas de governo (democracia
e autocracia), “por regime democrático entende-se primariamente um con-
junto de regras de procedimento para a formação de decisões coletivas, em
que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos inte-
ressados” (BOBBIO, 2000, p. 22).

Não obstante, conforme o entendimento de Jean-Jacques Rousseau
(2016, p. 81-82), “uma verdadeira democracia jamais existiu nem existirá”,
uma vez que isto requer condições bastante difíceis de serem reunidas. Aliás,
“se existisse um povo de deuses, governar-se-ia democraticamente. Mas um
governo perfeito não é feito para os homens”. Desta forma, fica evidente
que a democracia como regime político nunca atingiu plenamente os seus
ideais. No entanto, Bobbio (2014, p. 39) aduz ser democrático porque crê
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“que a igualdade entre os homens seja um ideal nobre” e evidencia que se
“a política não servisse para melhorar a condição humana seria pura expres-
são do poder”.

Nota-se que o princípio gerador da democracia no estado social con-
siste na busca pela igualdade de condições (TOCQUEVILLE, 2014). Daí,
portanto, faz-se coerente a afirmação de que o triunfo inevitável do regime
democrático encontra-se, em primeiro lugar, nos ideais de igualdade e li-
berdade. Já no século XVIII, o filósofo iluminista Rousseau (2016) defendia
a ideia de que o poder político de uma sociedade está no povo soberano e só
dele emana, devendo os governantes defender, sobretudo, a igualdade de di-
reitos e de dignidade.

Nesse sentido, o jurista austríaco Hans Kelsen entende que a democra-
cia, em seu conceito mais puro, possui dois pilares fundamentais: liberdade
e igualdade. Nas palavras do autor, do ideal de que os indivíduos em socie-
dade são “iguais, pode-se deduzir que ninguém deve mandar em ninguém.
Mas a experiência ensina que, se quisermos ser realmente todos iguais, de-
veremos deixar-nos comandar.” (KELSEN, 2000, p. 27). Por isso, a demo-
cracia é um modelo de organização social que permite à política sintetizar
juridicamente esses dois princípios (liberdade e igualdade), em respeito aos
direitos fundamentais garantidos constitucionalmente e que compõe o rol
dos seus objetivos essenciais.

Pode-se afirmar que a institucionalização do Estado Democrático de
Direito tende a produzir, de maneira geral, a eliminação do arbítrio no exer-
cício dos poderes públicos, a subordinação do poder ao império do direito,
bem como o reconhecimento dos direitos e das garantias fundamentais. Ve-
rifica-se que um Estado democrático subordina todo o seu poder ao direito,
ou seja, está fundado sob o primado do governo das leis e não à supremacia
do governo dos homens. Nesse contexto, Bobbio evidencia que o império
das leis celebra, atualmente, o seu triunfo na democracia, a qual consiste em
um conjunto de regras do jogo para a solução pacífica dos conflitos. O autor
afirma que um bom governo democrático é justamente aquele que respeita
rigorosamente estas regras, concluindo que a “democracia é o governo das
leis por excelência” (BOBBIO, 2000, p. 185).

A forma de sociedade democrática está voltada à supremacia dos prin-
cípios da legalidade, da liberdade e da igualdade, com o intuito de assegurar
a proteção dos direitos fundamentais. Essencialmente, em esfera institucio-
nal, percebe-se a democracia como um regime de governo no qual as regras
do jogo estão determinadas, bem como as condições basilares para a garantia
dos referidos direitos, abalizados nos princípios de direitos humanos e com
vistas à proteção da liberdade, da justiça e da igualdade social. Em suma, os
direitos fundamentais consistem em direitos básicos e inerentes aos seres
humanos – tanto em âmbito individual e social quanto jurídico e político –
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, os quais se encontram, conforme o entendimento de Ingo Wolfgang Sarlet
(2009, p. 29), “reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional
positivo de determinado Estado”.

Não existem dúvidas, portanto, de que os referidos direitos caracterizam-
se por serem sempre direitos humanos, isso porque os seus titulares são os in-
divíduos que compõe as civilizações. Em virtude da multifuncionalidade dos
direitos fundamentais, esses podem ser classificados essencialmente em dois
grupos: os direitos de defesa – dentre os quais estão inclusos os direitos de
igualdade, liberdade, as garantias e, ainda, parte dos direitos sociais e políticos
– e os direitos a prestações – em sentido amplo, é composto pelos direitos à
proteção e à participação na organização e procedimento, como também, em
sentido estrito, é composto pelos direitos sociais de natureza prestacional
(SARLET, 2009). Portanto, os direitos fundamentais possuem natureza social
e política, encontrando-se na base das atuais sociedades democráticas.

Destaca-se que a democracia não consegue garantir que os indivíduos
em sociedade “sejam felizes, prósperos, saudáveis, sábios, pacíficos ou jus-
tos. Atingir esses fins está além da capacidade de qualquer governo – in-
cluindo-se um governo democrático.” (DAHL, 2001, p. 73). Isso pressupõe
que, na prática, o sistema político democrático jamais alcançou os seus
ideais, pelo simples fato de que as democracias contemporâneas também
padecem de múltiplos defeitos.

O essencial reside, portanto, conforme assevera Claude Lefort (1991,
p. 34, grifo do autor), no fato de que “a democracia institui-se e se mantém
pela dissolução dos marcos de referencia da certeza” e, através disso, pode-
se verificar que se “inaugura uma história na qual os homens estão à prova
de uma indeterminação última quanto ao fundamento do Poder, da Lei e do
Saber, e quanto ao fundamento da relação de um com o outro”, isso em todos
os registros da vida em sociedade. Assim, apesar de todas as suas imperfei-
ções, a democracia ainda é considerada a melhor forma de governo, em es-
pecial, no que diz respeito à defesa direitos fundamentais com vistas à con-
cretização de uma ordem social mais justa.

2 DEMOCRACIA, ESTADO E GLOBALIZAÇÃO: OS
IMpACTOS TECNOCIENTÍFICOS NA NOVA ORDEM
MUNDIAL
A história humana é marcada por determinados processos de descontinuida-
des e, de fato, não apresenta uma homogeneidade no seu desenvolvimento.
Isso pode ser percebido na análise da alternância dos regimes de governo no
mundo, que oscilaram entre períodos majoritariamente autoritários ou demo-
cráticos. Na contemporaneidade, em virtude do fenômeno da globalização,
evidencia-se, por um lado, a intensificação das críticas e os questionamentos
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aos sistemas autoritaristas de cortes verticais e, por outro lado, é atribuída uma
maior importância às democracias contemporâneas enquanto forma de socie-
dade predominante e garantidora de direitos em âmbito mundial.

Isso significa que a ideia política da democracia é considerada uma das
mais potentes do cenário atual, entretanto, seu futuro é, talvez, o mais in-
certo. Os pressupostos básicos do pensamento e das práticas democráticas
estão sendo continuamente prejudicados por diversas esferas do poder eco-
nômico e social, como também por densas redes de interconexão regional e
global. Consequentemente, os Estados e as sociedades pós-modernas apre-
sentam-se imersos em uma complexidade de condições mundiais sem qual-
quer precedente histórico: isso porque nunca antes as fronteiras estatais ve-
rificaram-se tão inócuas e transponíveis; ademais, percebe-se um irrefreável
avanço científico e tecnológico, bem como a multiplicação dos riscos e das
inseguranças em escala planetária.

Nesse cenário relegado à contemporaneidade a partir da segunda me-
tade do século XX e do início do século XXI, que agora passa a tomar forma
de uma verdadeira sociedade global, as relações mundiais contraíram rele-
vante complexidade, polaridade incerta e uma expansão do vínculo de coo-
peração e interdependência entre os povos. Tais mudanças alicerçaram
novas possibilidades e alternativas mundiais mais integradas, corroborando
para a construção de uma nova ordem mundial repleta contradições.

Ressalta-se que a comunidade internacional foi palco de profundas
transformações que a tornaram mais complexa e menos centrada na figura
dos Estados soberanos. Notadamente, com o término da Segunda Guerra
Mundial (1945) e a emergência do fenômeno da globalização, verificou-se
um novo arranjo de sentidos no mundo através da relativização da soberania
e da autonomia estatal. Isto é, ocorreu o deslocamento do velho modelo anár-
quico Westfaliano para um conjunto internacional de arranjos bifurcados,
assentado em uma sociedade multicêntrica e interdependente que, inclusive,
influenciou na ordem democrática da maior parte dos países do mundo, os
quais passaram a admitir as interposições dos novos atores internacionais
(Organizações Internacionais, Organizações Não-Governamentais - ONGs
e Empresas Transnacionais).

Um breve retorno secular às transformações histórico-sociais evidencia
que a globalização se constituiu no mais relevante evento político, econômico,
social e cultural das últimas décadas que, de acordo com Wagner Menezes
(2005, p. 104) “oportunizou uma maior inter-relação entre as nações”. Ou
seja, foi um verdadeiro marco simbólico-referencial da emergência de uma
nova era dotada de complexidades, caracterizando-se como um acontecimento
intenso e com dimensões bastante abrangentes, que provoca uma verdadeira
mudança de sentidos, inclusive nas relações internacionais, que passam pelo
questionamento acerca da soberania e da territorialidade estatal.
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A globalização é uma daquelas noções que são difíceis de prescindir,
sempre que se impõe o desafio de decifrar a complexidade do mundo e as
características fundamentais da sociedade contemporânea. Essa terminolo-
gia não encerra somente grandes ambiguidades, não restando a menor dú-
vida de que o fenômeno da globalização distingue-se por ser a causa e o efei-
to, simultaneamente, da unificação do planeta em todos os sentidos e com
diversos graus de intensidade. Portanto, faz-se coerente a afirmação de Mil-
ton Santos (1997, p. 48) de que “a Terra torna-se um só e único ‘mundo’ e
assiste-se a uma refundição da totalidade-terra”, a qual adquire um novo
status: de território comum da humanidade.

As mudanças que influenciam as civilizações e geram interdependên-
cia nas esferas econômica, política e cultural podem, de fato, ser sentidas
em toda parte do globo, isso porque, conforme Octavio Ianni (1999, p. 169-
170), por meio da globalização, o planeta transformou-se “em um território
de todo o mundo. Tudo se desterritorializa e reterritorializa. [...] As frontei-
ras são abolidas ou tornam-se irrelevantes ou inóquas, fragmentam-se e
mudam de figura, parecem, mas não são”. Esses processos colocam em
xeque o modelo Westfaliano de Estados soberanos e ampliam a complexi-
dade do entorno que delineia a sociedade em busca de respostas globais para
uma infinidade de dilemas humanos.

É intrigante que a soberania dos Estados-nação não foi tão somente li-
mitada, mas comprometida na base, uma vez que o panorama de interde-
pendência mundial intensifica as dinâmicas e os processos que se intercru-
zam e desterritorializa as relações sociais. Nesse ato gradativo de
redefinição da soberania, Faria (2002, p. 32, grifo do autor) destaca que “as
estruturas institucionais, organizacionais, políticas e jurídicas forjadas desde
os séculos XVII e XVIII tendem a perder tanto a sua centralidade quanto
sua exclusividade”.

Assim, a partir da vasta gama de transformações mundiais, a globali-
zação pode ser compreendida, antes de tudo, como um fenômeno econômi-
co. Isso se deve ao fato de que o capitalismo, desde a sua origem, almejou
ser um sistema de ordem global, dotado de um conjunto de regras que se
alastraram pelo mundo – em diversos momentos da história e em espaços
distintos – constituindo-se como um modelo sistêmico de organização. Re-
portando-se, sobretudo, à economia, a globalização abrange, ainda, todos
os outros sistemas autopoiéticos e autorreferentes,2 os quais englobam di-
versas áreas da atividade humana e repercutem diretamente no grande sis-
tema da sociedade, ampliando as diferenciações funcionais num ritmo ja-
mais verificado e tornando as identidades mais efêmeras e polimorfas.

A interdependência entre as nações em âmbito regional e global faz com
que a tomada de decisões político-democráticas não se limite a repercussões
tão somente internas. A globalização das relações econômicas modificou,
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inclusive, a própria possibilidade de se levar à prática os programas voltados
às economias nacionais e integrais, “reduzindo as faixas de decisões, das
quais as “maiorias” podem participar” (HELD, 1992, p. 5) e distanciando os
processos de governos do alcance dos Estados. Esse fato pode ser constatado
diante dos contornos da sociedade atual, que demonstram um aumento inter-
ventivo da capacidade decisória das organizações supranacionais – tais como
o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o
Fundo Monetário internacional (FMI) e a Organização Mundial do Comércio
(OMC) – ou das organizações sub-regionais – como é o caso da Organização
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e do Mercado Comum do Sul (Mer-
cosul) – que, de certa maneira, vinculam as nações do globo.

Fica evidente, portanto, que as linhas democráticas entre o interno e o
externo tornaram-se menos nítidas e, cada vez mais, se verificam as dificul-
dades que os governos nacionais têm encontrado para intervir e controlar as
suas próprias economias (FARIA, 2002, p. 8). Isso porque, na medida em
que se relativizam as fronteiras políticas dos Estados, as relações interna-
cionais tronam-se muito mais complexas, as tomadas de decisões e ativida-
des transcendem os espaços territoriais, repercutindo de forma significativa
em outros lugares, em outras sociedades e em outras pessoas. Deste modo,
conforme David Held (1992, p. 6), é imprescindível “redefinir o significado
e o lugar da democracia, em relação a uma série de estruturas e processos
locais, regionais e globais” que limitaram a autonomia dos Estados, redu-
zindo o seu papel com relação a algumas de suas atribuições tradicionais e
influenciando o alcance da democracia (HELD, 1997).

Em virtude da globalização do mundo, faz-se necessário, por um lado,
integrar os processos resultantes da interdependência social, política, eco-
nômica e jurídica, os quais estão modificando o caráter do Estado soberano;
por outro lado, procura-se unir os as nações e os seus cidadãos com o intuito
de alterar a dinâmica dos sistemas políticos que se apresentam interconec-
tados em um emaranhado de decisões. Nota-se que a democracia apenas
consegue realizar-se completamente na sociedade globalizada por meio das
ações transfronteiriças das instituições e organizações que, conjuntamente,
fazem parte da morfologia dos países.

A grande discrepância da atualidade reside no fato de que ao mesmo
tempo em que aproxima, a globalização também distancia, no sentido de
que intensifica os graus de exclusão, os desafios interculturais e a emergên-
cia de inúmeros outros problemas sociais. Do mesmo modo, Faria (2002, p.
08) evidencia que o aludido processo ora em discussão, generaliza e acentua
“os contrastes entre pobreza e riqueza, miséria e opulência, centro e perife-
ria”, altera os padrões éticos e políticos, como também, multiplica “as amea-
ças e os perigos inerentes ao desenvolvimento técnico-industrial”. Fato é
que a globalização não é completamente boa, nem totalmente má; não possui
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apenas aspectos positivos, nem se resume a um lado negativo; os Estados
não são apenas vítimas inocentes desse fenômeno, mas, também, não se
constituem como os únicos responsáveis por ele.

Nota-se que o novo século traz à tona um intenso paradoxo jamais vivido
em âmbito mundial: por um lado, evidencia-se o extraordinário avanço das re-
novadas e complexas tecnologias; por outro lado, destaca-se a contradição exis-
tente na mundialização da vida humana, na qual dois opostos se atraem inevi-
tavelmente – a homogeneização política, econômica e cultural, bem como a
desagregação dos centros de referência da sociedade globalizada, cujas fron-
teiras são mais facilmente permeáveis pelos fluxos transnacionais.

No que concerne à influência tecnocientífica sobre a forma de organi-
zação da sociedade internacional, verifica-se que esta não consiste em um
fenômeno historicamente recente. De fato, houve significativos avanços tec-
nológicos, tais como o telégrafo e o navio a vapor, ainda no final do século
XIX, período em que o desenvolvimento nos meios de comunicação e de
transporte transformou consideravelmente a vida humana em sociedade.
Assim, mais do que instituir uma nova conjuntura, os atuais progressos pas-
saram a representar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das inovações
por meio de novas técnicas e processos científicos (MATIAS, 2005).

Com os sucessivos avanços tecnológicos no atual modelo da sociedade
global, surgem formas inéditas e instantâneas de comunicações e transmis-
sões interpessoais entre polos bastante longínquos, os quais levam os indi-
víduos a uma aproximação através das redes digitais que se interligam no
tempo e no espaço. A conhecida revolução tecnológica da era informacional
pode ser compreendida como o resultado de uma série de progressos técni-
cos e científicos inovadores, os quais produzem efeitos sobre a forma de or-
ganização social e contribuem, de fato, com a intensificação dos fluxos co-
merciais e financeiros.

Nesse momento, é evidente que as novas tecnologias passam a se situar
no epicentro das relações políticas, econômicas e sociais. Isso acarreta uma
nova ordem mundial, de onde emergem os riscos que influenciam a profun-
didade do poder existente. O avanço contínuo das tecnologias acarreta im-
pactos que repercutem em todos os aspectos da vida, uma vez que esse pode
ser caracterizado por um grau relativamente elevado de incertezas, bem
como pelos riscos e contingências que lhe são próprios. Em termos de per-
cepção, pode-se afirmar que a complexidade à qual a atualidade está arrai-
gada é imensurável frente às inúmeras e constantes transformações sociais,
de tal modo que as relações evidenciam-se cada vez mais confusas, como
também os perigos com os quais nos defrontamos.

A atual sociedade caracteriza-se, portanto, pela potencialização dos
riscos oriundos da modernização, pelo célere progresso dos novos processos
tecnológicos e científicos e pelas ameaças e fragilidades que arquitetam um
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futuro incerto, efêmero e dotado de liquidez. Em outras palavras, pode-se afir-
mar que a contemporaneidade é marcada por um constante sentimento de medo
pelo surgimento contínuo de novas formas de riscos diante da imprevisibili-
dade das relações e do irrefreável avanço tecnocientífico (BECK, 2010).

Destaca-se que ao lidar com os riscos, a sociedade confronta-se consigo
mesma, uma vez que estes consistem em um produto histórico da civilização
ou, ainda, no reflexo das forças resultantes das ações e omissões humanas
(BECK, 2010). Toda a radicalidade e o ritmo dos processos da modernidade
tardia e reflexiva trazem à tona os riscos como uma antecipação das catás-
trofes, riscos esses que “dizem respeito à possibilidade de acontecimentos
e desenvolvimentos futuros, tornam presente um estado do mundo que
(ainda) não existe” (BECK, 2015, p. 31-32) e que resultam do avanço da in-
dustrialização, da ciência e das tecnologias. Assim, a atual sociedade repleta
de riscos e desafios globais é, portanto, catastrófica e deve não apenas en-
contrar possibilidades para suportar os problemas, mas remodelar-se para
enfrentar e resolver uma realidade de desastres humanos. 

O amplo conjunto de transformações vislumbráveis no âmbito das ino-
vações tecnocientíficas, condicionam a ótica dos sistemas político e econô-
mico, como também ampliam o bem estar coletivo e individual. Todavia, ao
mesmo tempo em que elevam e facilitam o padrão de vida, há também im-
pactos negativos oriundos desse desenvolvimento modernizador, dentre os
quais se destacam: a obsolescência, os riscos de aplicação e utilização das
novas tecnologias que oscilam à beira das catástrofes, a redundância da força
de trabalho, a destruição do meio ambiente, a intensificação das desigual-
dades, a estagnação política e as ameaças aos direitos fundamentais dos in-
divíduos nas sociedades democráticas.

A demanda por novas perspectivas na contemporaneidade tornou-se re-
sultado e condição de uma nova era: tardia, reflexiva e radicalizada, que co-
necta os indivíduos em uma mesma experiência mundial que distribui e so-
cializa os riscos das civilizações, dentro e fora das soberanias estatais. Sendo
assim, as ondas das grandes inovações e os impactos dos processos técnicos
e científicos possibilitam uma nova configuração do mundo, com aspectos
positivos e negativos, que se somam à dissolução das fronteiras políticas e
aos anseios pelo fortalecimento democrático na sociedade globalizada.

3 A EFICáCIA hORIZONTAL DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS NAS SOCIEDADES DEMOCRáTICAS
Posteriormente às exposições acerca da democracia na atual sociedade glo-
balizada e dos impactos referentes aos avanços tecnocientíficos antes reali-
zados, constata-se ser pertinente, nesse momento, tecer considerações sobre
a eficácia horizontal dos direitos fundamentais – os quais são relativamente
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mais assegurados nos sistemas político-democráticos – e as possíveis aplica-
ções no cotidiano das transformações sociais e das relações privadas, em es-
pecial, no âmbito do direito brasileiro. Para tanto, parte-se do pressuposto de
que todas as alterações ocorridas na sociedade apresentam um vasto potencial
de produzir uma série de reivindicações em esfera jurídica, com vistas à pro-
teção dos direitos considerados como fundamentais aos indivíduos.

No panorama atual ocorre, de fato, uma reestruturação dos espaços po-
líticos democráticos e a multiplicação de uma série de regimes normativos,
emanados tanto de instituições estatais como da iniciativa privada. Nesse
cenário, em virtude da vasta mobilidade conferida aos atores sociais e eco-
nômicos pela interdependência em escala global, já ficou constatado que as
fronteiras tradicionais não mais delimitam, em caráter absoluto, os contor-
nos da soberania territorial dos Estados-nação. Além disso, o sistema capi-
talista, centrado na relação entre as pessoas e a propriedade privada do ca-
pital (indústrias, empresas e corporações), coordena uma série de atividades
humanas sem atentar, na maioria das vezes, aos direitos fundamentais
(FARIA, 2017; GIDDENS, 1991).

É manifesto que com o passar do tempo ainda permanecem vivas em
nossas memórias as atrocidades perpetradas pelos regimes não democráticos
contra a humanidade e suas ideologias de coerção autoritárias no decorrer
do século XX. Na sociedade contemporânea do Segundo Pós-Guerra,
mesmo diante das abomináveis experiências que desprezaram a dignidade
humana e da constitucionalização de dispositivos internos estatais para as-
segurar os direitos fundamentais, inúmeras violações continuam hoje a ser
praticadas em todas as partes do mundo, tanto por agentes do Estado como
por particulares, enaltecendo o obscurantismo e a faceta perversa desta nova
era globalizada.

Nota-se que as sociedades democráticas conseguem, de certo modo,
garantir a aplicabilidade dos direitos fundamentais, sendo caracterizadas
como regimes capazes de promover uma maior igualdade e liberdade hu-
mana possível de acordo com as suas leis, as quais asseguram que tanto a
igualdade como a liberdade de cada indivíduo possa coexistir com a corres-
pondente de todos os outros em âmbito social. Entretanto, quando nos per-
guntamos hoje acerca das relações entre democracia e globalização, não po-
demos desprezar a força que os instrumentos jurídicos internos e externos
de proteção aos direitos fundamentais podem ter para garantir a liberdade,
a igualdade e a dignidade humana perante os Estados e os particulares, tam-
pouco podemos abandonar a necessidade de se aperfeiçoar tais mecanismos
para assegurar a eficácia em relação a estes direitos.

Não se pode ser ingênuo, todavia, a respeito das facetas da globalização
econômica que se revelam nos regimes democráticos – especialmente, no to-
cante aos países periféricos, onde muitas vezes se verifica uma maior ineficácia
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e desrespeito dos direitos fundamentais, tanto nas relações entre Estado x In-
divíduo como Privado x Indivíduo (ou, ainda: Indivíduo x Indivíduo). Uma das
mais notórias características da contemporaneidade consiste justamente na in-
tensificação das relações de poder existente entre os particulares que, de certo
modo, resistem aos modelos de poder centralizados e acarretam uma fragili-
zação das instituições, como também uma sistemática inobservância das leis
e dos princípios estatais.

Nesse contexto, pode-se afirmar que atualmente se verifica um con-
senso em relação à aplicabilidade dos direitos fundamentais nas relações
privadas. Em âmbito mundial, encontram-se apenas algumas resistências
dos países dotados de uma intensa tradição liberal, como é o caso dos Esta-
dos Unidos da América e da Suíça. Entretanto, se o escopo dos direitos fun-
damentais consiste justamente na criação e na manutenção dos pressupostos
essenciais para uma vida humana repleta de igualdade, de liberdade e de
dignidade, é plenamente compreensível que tais direitos sejam invocados
em favor de qualquer pessoa que tenha estes bens afligidos, tanto por parte
dos Estados como por particulares (QUEIROZ, 2006).

No âmbito brasileiro, os direitos fundamentais atrelam as instituições
estatais às relações verticais existentes entre o indivíduo e o Estado. Isso
significa que os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário estão condicio-
nados a aplicar imediatamente as normas de direitos fundamentais positi-
vadas, de acordo com o art. 5º, § 1º da Constituição Federal Brasileira de
1988, para solucionar uma série de conflitos sociais. Nota-se que a opressão
ou violência exercida contra as pessoas na sociedade, em relação à esfera
dos direitos fundamentais, não são oriundas apenas do Estado, mas também
de diversos atores particulares, o que faz com que a incidência para a prote-
ção destes direitos seja estendida ao âmbito das relações privadas. Assim, a
projeção dos direitos fundamentais a estas relações, nas quais os particulares
se encontram em um hipotético vínculo de coordenação (igualdade jurídica),
pode ser compreendida como eficácia horizontal (SARLET, 2009).

No decorrer das últimas décadas, tornou-se perceptível que os Estados
deveriam intervir de uma maneira mais ativa nas sociedades democráticas da
contemporaneidade, com vistas à garantia de condições para a eficácia dos
direitos fundamentais inerentes a todos os indivíduos. Isso porque, as insti-
tuições econômicas podem, de fato, afetar as esferas da liberdade individual,
da igualdade e da dignidade da pessoa humana e, se o Estado não intervir para
condicionar os setores privados à eficácia horizontal dos direitos fundamen-
tais, pode contribuir para a emergência de verdadeiros poderes arbitrários.

Exemplificando o tema ora em debate, pode-se levar a discussão ao
âmbito das empresas privadas. Independentemente do setor econômico a
que estas fazem parte, as instituições privadas utilizam-se de uma série de tec-
nologias que, num primeiro momento, foram empregadas com a promessa
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de reduzir o tempo de trabalho, contribuindo com todos os trabalhadores.
Atualmente, não basta apenas a mão-de-obra barata. Faz-se necessário que
os operários sejam capazes de lidar com as mais modernas tecnologias en-
volvidas nos processos produtivos. Deste modo, o essencial para as empre-
sas passa a se situar “nas ideias, na ciência, na tecnologia e, portanto, na ca-
beça de seus trabalhadores” (MATIAS, 2005, p. 120), acarretando níveis
extremos de competitividade e influenciando, muitas vezes, nos direitos
fundamentais de igualdade, liberdade, dignidade, entre outros.

No filme Tempos Modernos, o qual ironizava o modelo de produção
fordista, o protagonista encenado por Charlie Chaplin com certeza se sur-
preenderia ao constatar que, apesar dos grandiosos avanços tecnocientíficos,
a obsoleta bancada com seus respectivos apertadores de incontáveis para-
fusos retornou. Contudo, o agravante que reside na atualidade não consiste
nos movimentos repetitivos, mas sim na linha produtiva que, agora, passa a
acompanhar os operários em todos os lugares, expandindo os ambientes de
sujeição. Pode-se afirmar que posteriormente ao taylorismo, ao toyotismo,
e ao just in time, o antiquado fordismo ressurgiu, repaginado e dotado do
grave caráter usurpador da liberdade (ainda mais intenso que o anterior),uti-
lizando-se das novas tecnologias e retrocedendo no tocante às condições
humanas dos indivíduos (GEMIGNANI, 2009).

É justamente nas relações entre privados, mais especificamente no to-
cante aos indivíduos e aos grupos empresariais, que acontece a maioria das
afrontas aos direitos fundamentais. Observa-se que “os grandes conglome-
rados empresariais transnacionais [...] intervêm no desenvolvimento e na
política dos próprios Estados” (FORNASIER; MENDES, 2016, p. 540), os
quais disputam entre si, em busca de investimentos estrangeiros, o que pode
ocasionar uma série de ameaças aos direitos fundamentais.

Em síntese, Gunther Teubner (2016) discorre sobre a problemática da
eficácia horizontal dos direitos fundamentais, no sentido de que estas são
aplicadas nos contextos sociais em que ocorrem ameaças à integridade dos
indivíduos por parte de instituições sociais (principalmente sociedades em-
presárias nacionais e transnacionais). O autor relaciona estas “ameaças por
meio de matrizes comunicativas anônimas (Instituições, Discursos, Siste-
mas) à integridade de instituições, pessoas e indivíduos” (TEUBNER, 2016,
p. 257, grifo do autor). Nota-se, portanto, que os direitos fundamentais con-
figuram-se como instrumentos sociais e jurídicos reativos às tendências ex-
pansionistas dos sistemas sociais.

Nesse momento, faz-se necessário compreender que, de acordo com
Niklas Luhmann (2005), o Direito configura-se como um sistema (social,
comunicativo e autopoiético), operativamente fechado e cognitivamente
aberto. Essa abertura cognitiva possibilita uma irritação interna ao sistema
jurídico, o qual leva em consideração uma compreensão reflexiva a partir
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da observância do complexo entorno social. A elaboração das normas é,
desse modo, oriunda de um reflexo processo interno apreendido pelo siste-
ma do Direito, no sentido de que este é autorreferente – produz a si próprio
– a partir de uma operação de auto-observação entre as distinções do sistema
e do entorno.

Ademais, o sistema do Direito enfrenta uma ampla gama de dificulda-
des na edição de normas vinculantes para os distintos campos da vida sócio-
econômica e, por vezes, os “direitos individuais, direitos políticos e direitos
sociais, há tempos institucionalizados, são crescentemente “flexibilizados”
ou “desconstitucionalizados” (FARIA, 2002, p. 15). Nesse sentido as nor-
mas jurídicas precisam, de certo modo, de uma redefinição no o campo de
ação dos Estados nacionais e nas estruturas dos principais setores privados
da sociedade global, de tal modo que a democracia possa se realizar plena-
mente, assegurando a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com
vistas à construção de uma sociedade mais justa.

É notório que na atual sociedade, marcada principalmente pela exis-
tência de relações de poder entre os setores privados da economia e os indi-
víduos, é bastante difícil de instituir-se um equacionamento que ofereça res-
postas aos novos conflitos. Portanto, aplicar as normas e princípios dos
direitos fundamentais apenas em face do Estado evidencia-se insuficiente,
dado que estes só terão plena eficácia no momento em que estiverem garan-
tidos, também, nas relações privadas, conservando os patamares necessários
para resguardar os direitos inerentes a todo o ser humano. Aliás, vivemos
em uma época de desafios, em “um presente onipresente no qual o futuro se
desvanece e, portanto, resulta mais difícil fixar metas e comprometer-se com
determinados resultados” (FARIA, 2002, p. 30), entretanto, a necessidade
de proteção dos direitos fundamentais não pode ser esquecida às margens
das atuais sociedades globais.

CONSIDERAÇõES FINAIS
Nas democracias contemporâneas, os avanços tecnológicos e científicos, re-
sultantes dos processos da globalização, estão moldando a visão de mundo,
a compreensão e o comportamento dos indivíduos em sociedade. Novas fron-
teiras integraram a vida humana e, ao superar as barreiras da distância e do
tempo, os complexos e poderosos sistemas reformulam rapidamente a ótica
da política, da economia e das estratégias globais para enfrentar as preocu-
pações no tocante aos conflitos sociais e aos direitos fundamentais. 

De fato, na modernidade reflexiva, os desafios pressupostos as socie-
dades democráticas, repletas de riscos, contradições e progressos amplifi-
cados, nos remetem a uma sociedade que se volta para a proteção e a eficácia
horizontal dos direitos fundamentais não somente nas relações com Estado,
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mas também nas relações privadas. O tema do presente estudo é bastante re-
corrente e o debate está longe de uma conclusão definitiva, de modo que nos
resta, tão somente, a certeza de que a história vivida jamais se apagará, en-
carregando-se o presente da construção de um futuro melhor.

Na sociedade globalizada – marcada pela burocratização, pelo predo-
mínio da razão técnica, pela despolitização e pela perda de tantas referências
–, não há nada mais difícil do que ver respeitadas as regras do jogo demo-
crático. Deste modo, despojados de um otimismo ingênuo, destaca-se as in-
coerências e as dificuldades de uma verdadeira democracia (em especial
pela sobrevivência de oligarquias, supremacia de interesses privados, insu-
ficiência em diversos setores sociais, ampliação das desigualdades), bem
como as promessas não cumpridas plenamente pelos seus ideais quando sub-
metidas às exigências da prática. Apesar dos seus inúmeros defeitos, pode-
se afirmar que os sistemas político-democráticos ainda permitem esperan-
ças, uma vez que não estão à beira do túmulo e, por isso, podem ser
melhorados no que concerne à proteção dos direitos fundamentais.

Em busca de uma maior participação democrática dos indivíduos na so-
ciedade, tanto as organizações estatais como instituições de ordem política,
econômica ou social devem assegurar os direitos fundamentais, tais como a
igualdade, a liberdade e a dignidade inerente a todos os seres humanos, tanto
nas relações públicas como nas privadas, já que estes se encontram sob a
constante ameaça de serem afetados. Desta forma, destacou-se a dimensão
objetiva dos direitos fundamentais como valores que precisam ser, cada vez
mais, respeitados e garantidos no limiar dessa era globalizada.

Em síntese, a nova ordem global repleta de riscos e incertezas não con-
segue evitar, na maioria das vezes, que inúmeros assuntos políticos, econô-
micos e culturais sejam transformados em um verdadeiro campo de batalha
para os confrontos entre instituições, as quais se tornam incapazes de repre-
sentar a grande gama de interesses coletivos. Assim, a própria dinâmica da
evolução que impulsiona a trajetória da civilização na sociedade global faz
com que as temáticas relativas à democracia, ao progresso tecnocientífico
e aos direitos fundamentais não percam a sua atualidade, tendo em vista os
novos contextos da convivência social e do desenvolvimento do complexo
mundo em que vivemos e agimos.
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NOTAS

1 A palavra demos, em geral, se referia a uma forma de organização territorial
da polis grega, ocupada pelos cidadãos do povo. Assim, apenas aqueles indivíduos
que integravam um demos dirigido por um demarca, poderiam participar ativa-
mente da política e exercer a sua cidadania. Daí a origem da expressão democra-
cia, que significa governo do demos.

2 A teoria sistêmica, desenvolvida por Niklas Luhmann (2005) para que a
sociedade possa ser melhor observada, fundamenta-se na ideia de que a organi-
zação de um sistema – seja este econômico, jurídico ou político – não se baseia
em indivíduos, mas sim em comunicações, e é autorreferencial e autorreprodutiva.
Isso significa que os sistemas serão analisados a partir de um viés autopoiético,
operativamente fechados e cognitivamente abertos, capazes de se constituírem
ou se reconstituírem continuamente com base em seus próprios elementos (pro-
cessos, normas, atos e identidade). Essa autorreferência permite que os sistemas
modifiquem e influenciem a sociedade, alterando-se simultaneamente de acordo
com o seu código binário e permitindo uma construção dinamicamente adequada
do grande sistema social.
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Resumo: Este trabalho trata das dimensões das transformações da cida-
dania na complexificação da sociedade globalizada de uma sociedade
“internacional” para uma sociedade “globalizada”, difundida também
como uma prática de cidadania corporativa por parte das corporações
capitalistas, reforçando o reordenamento das esferas estatais e não-esta-
tais no cenário da sociedade funcionalmente diferenciada. Para tanto,
busca responder ao problema de pesquisa: como o cidadão, frente à
crescente falência do Estado como único órgão emissor de juridicidade
e representante do caráter democrático da esfera pública, pode garantir
a permanência de suas conquistas sociais obtidas diante do processo his-
tórico de embates pela ampliação da cidadania? A hipótese que se apre-
senta é a de que a sociedade contemporânea não se restringe mais ao
domínio estatal e é marcada por um ritmo acelerado de desenvolvimento
científico e tecnológico, refletidos numa evolução social que levou a uma
complexificação da vida social, estimulada pela emergência de novas
demandas propostas por novos atores sociais, consolidando a globali-
zação, marcada por uma interdependência global e redução das restri-
ções territoriais.

Palavras-chave: Cidadania Corporativa; Estado; Globalização. 
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Abstract: This paper deals with the dimensions of the transformations of
citizenship in the complexity of globalized society from an “international”
society to a “globalized” society, also spread as a practice of corporate
citizenship by capitalist corporations, reinforcing the reordering of state
and non- without a functionally differentiated society. To do so, it seeks to
respond to the research problem: how the citizen, faced with the growing
bankruptcy of the State as the only legal issuing body and representative
of the democratic character of the public sphere, can guarantee a perma-
nence of its social achievements obtained in the face of the historical pro-
cess of conflicts for the expansion of citizenship? A hypothesis that presents
itself is a contemporary society is no longer restricted to the state domain
and is marked by an accelerated pace of scientific and technological de-
velopment, reflected in social evolution that led to a complexification of
social life, stimulated by the emergence of new demands proposed by
new actors, consolidating a globalization, marked by global interdepen-
dence and reduction of territorial restrictions.

Keywords: Corporate Citizenship; State; Globalization.

INTRODUÇÃO
Este trabalho trata das dimensões das transformações da cidadania na com-
plexificação da sociedade globalizada de uma sociedade “internacional”
para uma sociedade “globalizada”, difundida também como uma prática de
cidadania corporativa por parte das corporações capitalistas, reforçando o
reordenamento das esferas estatais e não-estatais no cenário da sociedade
funcionalmente diferenciada. Para tanto, busca responder ao problema de
pesquisa: como o cidadão, frente à crescente falência do Estado como único
órgão emissor de juridicidade e representante do caráter democrático da es-
fera pública, pode garantir a permanência de suas conquistas sociais obtidas
diante do processo histórico de embates pela ampliação da cidadania?

Para melhor compreensão desta pesquisa, o procedimento metodoló-
gico empregado é o método sistêmico-construtivista, com base na Teoria
dos Sistemas Autopoiéticos. Acredita-se que a referida metodologia, ao em-
pregar uma observação de segunda ordem e considerar que a realidade é
uma construção que se dá conforme a observação realizada por um obser-
vador que observa sua própria realidade, é adequada para a incursão pro-
posta na sociedade funcionalmente diferenciada, vez que rompe com o ra-
cionalismo dominante e considera essa sociedade como um conjunto de
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sistemas, que, por seu turno, também são subdivididos em outros subsiste-
mas. Dessa forma, a compreensão linear e evolutiva é substituída por um
desenrolar não-linear e não-metódico, que melhor considera toda a comple-
xidade do tema em discussão, vez que se funda em categorias de base tam-
bém complexas.  

Como hipótese preliminar, a primeira observação é a de que a socieda-
de contemporânea não se restringe mais ao domínio estatal e é marcada por
um ritmo acelerado de desenvolvimento científico e tecnológico, refletidos
numa evolução social que levou a uma complexificação da vida social, es-
timulada pela emergência de novas demandas propostas por novos atores
sociais, consolidando a globalização, marcada por uma interdependência
global e redução das restrições territoriais.

Com a superação das limitações regionais, o Direito também observa
uma mudança nas estruturais sociais, destacando-se o deslocamento do Es-
tado como único centro emissor de normatividade e a emergência de diver-
sas ordens jurídicas não-estatais e transnacionais, que não se submetem à
uma hierarquia rígida. Alicerçado nessa posição, vislumbra-se a possibili-
dade da autorregulação dos atores privados, que produzirão e aplicarão suas
próprias normas, a partir de uma movimentação jurídica espontânea, des-
centralizada e independente de processos jurídicos estatais.

O modelo estatal se torna cada vez mais insuficiente, e a cidadania,
nesse viés, reconhecida como uma ferramenta de acesso aos membros de
uma comunidade pode ficar prejudicada diante da crise do Estado soberano
e territorialmente delimitado, levando a uma ressignificação da cidadania
pelos processos jurídicos globais da autorregulação, não enquanto um subs-
tituto à noção estatal, mas sim, como um complemento a ela. A cidadania,
que na sociedade funcionalmente diferenciada representava um sentimento
de pertencimento a um Estado-nação, com o esvaziamento da soberania es-
tatal cede espaço a uma cidadania desvinculada da identidade nacional 

A cidadania empresarial, assim, se relaciona com governança corpo-
rativa e direito dos cidadãos reconhecidos no seio das empresas, sendo, por
isso mesmo, confundida com ética corporativa e responsabilidade social
empresarial, e a autorregulação do espaço não-estatal ganha terreno frente
à uma conformação essencialmente pública de cidadania. A cidadania cor-
porativa aliada a programas de responsabilidade social empresarial pode re-
presentar uma nova cultura empresarial, inserindo no seio das empresas uma
questão que sempre foi objeto exclusivo do Estado: a questão social.

1 CIDADANIA COMO INCLUSÃO SOCIAL
Compreender a cidadania como um processo de inclusão social requer as-
similar os modos pelos quais os pensamentos antigo e medieval abordavam
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a cidadania, e como essa posição assegurava o sistema social existente, já
que não é absurdo afirmar que as próprias construções jurídicas da época se
relacionavam com a diferenciação estamental, de um momento em que a
complexidade social ainda não era tão grande, correspondendo-se com as
necessidades políticas e sociais dominantes.

Naquele tempo, a concepção de direito dominante era a do direito na-
tural ou jusnaturalismo, sistema no qual se adotavam regras e normas que
teriam sido superiores e anteriores ao próprio Estado e às normas positivadas
pela sociedade. Pelo jusnaturalismo, o Direito é um dado pronto, fundamen-
tado na existência divina (Deus), na natureza física e social (o próprio cos-
mos, no qual se inclui a sociedade humana) ou a natureza humana racional,
embora sempre consideradas leis eternas e imutáveis, que regula – a partir
de um locus externo – o comportamento social (CORRêA, 2002, p. 34).

Na mitologia grega, esse direito natural aparece na obra de Sófocles,
Antígona. Nessa tragédia, Antígona discute uma ordem dada pelo seu tio,
Creonte, rei de Tebas, que proibia que Polinice, seu irmão, fosse sepultado.
Para tanto, alegou que acima da vontade do soberano haveria outras leis não
escritas, que deveriam ser respeitadas. Para os gregos, há uma íntima relação
entre Direito e justiça, que chegam a ser traduzidos pela mesma palavra: dí-
kaion, estando o próprio jurista a serviço não do direito ou da ordem, mas
da própria justiça (CORRêA, 2002, p. 35).

Já na época de Homero, no séc. VII a.C., a justiça estava ligada à von-
tade divina, e o que era justo era o que obedecia a vontade dos deuses, e os
próprios reis deveriam seguir suas orientações – caso contrário, haveria
guerra, doenças e pobreza. A justiça, assim, se tornou uma legitimadora do
poder, pois traduzia a vontade dos deuses, especialmente de deuses das clas-
ses dominantes. Em Hesíodo, do mesmo século de Homero, a justiça muda
de lado, e esse deus das classes dominantes é substituído por um deus dos
camponeses, dos oprimidos, daqueles que eram dominados pelos senhores.
A mesma ideia pode ser encontrada na época de Heráclito, no séc. VI a.C.,
quando o Cosmos e a conduta dos mortais também eram estabelecidos a par-
tir de uma lei divina, destacando-se as transformações econômicas, quando
se pleiteava tirar o poder das mãos dos aristocratas, pregando uma ideolo-
gia1 de mudança. Contrapor os conceitos mitológicos gregos de direito e
justiça com o de cidadania leva, inevitavelmente, à conclusão de que a antiga
lógica grega era de exclusão da cidadania como um processo de construção
de sobrevivência. Nesse discurso, os deuses controlavam a vida e o destino
das pessoas, e um rompimento com eles levava às desgraças e sofrimentos.

Já no séc. IV a.C., a ideologia da mudança levou os sofistas a encararem
o jusnaturalismo (justo natural) não como conservação da ordem natural,
mas sim, como fruto das relações humanas. Para eles, o Direito Natural não
era mais apenas obra dos deuses, mas a própria ética, a moral e o Direito se
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transferiram para o homem, que se tornou “a medida de todas as coisas”.
Esse pensamento sofista era contestador frente aos detentores do poder po-
lítico da época, uma vez que entendiam que as leis é que introduziam desi-
gualdades e escravidão entre os homens, que nasciam iguais (CORRêA,
2002, p. 35-37). Esse posicionamento, todavia, se opunha à posição filosó-
fica dominante na época, representado principalmente pelas ideias de Platão
e Aristóteles, que consideravam justas a divisão social e eram mantenedoras
da ordem social vigente, de forma que a grande exclusão social verificada
grega era legitimada pela própria “natureza das coisas”.

Já na Itália, vigorava um Estado romano primitivo, que viria criar as
fundações dos principais Estados nacionais da Europa moderna. Esse Estado
romano era uma república dominada por uma aristocracia, com cargos pú-
blicos eletivos e um poder legislativo formado por cidadãos adultos do sexo
masculino. Nos séc. IV e III a.C., mesmo período em que a Grécia caminha-
va para o declínio em decorrência de subjugação política, o Estado romano
transformou-se em força dominante (KELLY, 2010, p. 51-59).

Foi nessa época que o Estado romano começou a apreciar as criações
intelectuais gregas. Logo, os romanos passaram a imitar os modelos gregos,
cuja recepção torna possível falar-se hoje em “greco-romano”. Essa absor-
ção da filosofia grega não impactou, destaca-se, a prática jurídica grega,
pois mantinham tradições bastante distintas (KELLY, 2010, p. 60-65). 

Todavia, no que condiz à filosofia política romana, esta se se abeberou
da fonte grega, o que se pode ver nas obras de Cícero e Políbio, como é vi-
sível na própria teoria romana do direito natural. Isso é visível na concepção
de direito natural de Cícero, que atribuía às criações legais humanas uma
posição inferior se comparado com as leis da natureza. Cícero, na sociedade
romana, defendeu o cumprimento das leis, mesmo que erradas e injustas,
pois para ele, o Estado, uma vez que fundado sobre a lei, não deveria deixar
essa lei de lado (KELLY, 2010, p. 74-ss). 

Durante a Idade Média, apesar da estratificação social, o direito conti-
nuava sendo sinônimo de justiça. O maior teórico da época foi Santo Tomás
de Aquino, um doutor da Igreja (Doctor angelicus) que simpatizava forte-
mente com os ideais de Aristóteles. Aquino identificava três tipos de lei: a
lei divina, provinda do próprio Deus; a lei natural, escrita por Deus na na-
tureza física e social, acessível ao homem por meio da razão; e, a lei humana,
criada pelos homens na sociedade, inspirada na lei natural. Essa doutrina
servia para a manutenção do poder da Igreja, sendo, portanto, extremamente
conservadora, capaz até mesmo de nortear a organização dos homens na so-
ciedade. A cidadania e todas as concepções jurídicas eram discriminatórias
e ainda passavam pelo crivo da religião e dos religiosos, que “interpreta-
vam” as leis conforme interesses próprios. Aos oprimidos, servos e excluí-
dos de toda espécie, restava a obediência sem questionamentos, sob pena
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de recaírem sobre eles toda a ira divina, gozando de uma cidadania restrita
e inferior aos dos detentores dos poderes, encarada como um favor miseri-
cordioso (CORRêA, 2002, p. 41-44) e não como um direito intrínseco à
qualidade humana.

A constante complexificação social, como visto, levou à diferenciação
funcional da sociedade, mas até a sociedade chegar à formação de sistemas
funcionalmente diferenciados, ainda trilhou um longo caminho. Na passa-
gem da Idade Média para a Modernidade, experimentou-se o Renascimento,
um período conhecido pela elucidação de discursos que se mostrariam fun-
damentais para a solidificação da formatação contemporânea e da própria
cidadania moderna.

O que os gregos e barões ingleses do sec. XIII têm em comum é que,
em ambos os seus períodos históricos, a cidadania era concedida de forma
extremamente restrita, apenas a homens – sexo masculino – de grupos de
elite (VIEIRA, 2001, p. 34-35).

Enquanto que na Idade Antiga e Média destacavam-se os paradigmas
hegemônicos do absoluto, transpositivo e metafísico, na Renascença se pas-
sou a aceitar uma matriz mais secular, separando-se a natureza divina da na-
tureza humana. A partir de Hugo Grócio, em 1624, no livro De Iure Belli ac
Pacis (GROTIUS, 2015), o Direito deixa de ser sinônimo de justiça, se tor-
nando regra, lei, fundado na natureza humana, sob o enfoque individualista
da modernidade, assimilando os indivíduos isolados como sujeitos sociais. 

Séculos depois, já na Idade Moderna, conhecidos autores como Pufen-
dorf, Locke, Hobbes, Leibniz, Rousseau e Kant inauguraram o contratua-
lismo. Pela primeira vez, a justificação política foi baseada na vontade dos
indivíduos, e o direito era encarado como fruto de convenções humanas
(CORRêA, 2002, p. 47).

Os contratualistas se basearam na dicotomia estado de natureza/socie-
dade civil, que deu origem ao contrato civil como forma de explicar a origem
do Estado e do direito. Com base nesse mito fundante do Estado, o homem
vivia em estado natural, sem nenhuma regra social que regulasse seu com-
portamento. Já a escola jusnaturalista também acompanhou as transforma-
ções sociais e, na modernidade, o estado de natureza era o local dos direitos
naturais dos homens, que eram compreendidos como indivíduos e, ao fun-
darem a sociedade político-estatal, alienaram parte desses direitos em favor
do Estado.

O aspecto comum a esses autores consiste na ideia de que o Estado é uma
necessidade racional de sobrevivência humana, criado com base nos princí-
pios do voluntarismo (o Estado e o direito como criação da livre vontade dos
indivíduos, como produto do cálculo racional e não do instinto ou da estru-
tura social) e do individualismo (o indivíduo como anterior e superior à co-
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letividade), portanto como centro de referência de tudo) (CORRêA, 2002,
p. 51).

Nesse tempo, o pensamento político assumiu um enfoque individua-
lista e liberal, com a secularização do individualismo cristão, trazendo o
atomismo jusnaturalista, dando origem, assim, à grande premissa da mo-
dernidade: “o homem-portador-de-direitos-inalienáveis, capaz de construir
por si só (dispensando a intervenção sobrenatural) sua história social com
absoluta liberdade e em perfeita igualdade de condições” (CORRêA, 2002,
p. 52). A crença do direito natural na ordem natural com validade absoluta
e universal, formalizou, pela primeira vez, um status de cidadania que con-
cebe todos os indivíduos como sujeitos juridicamente iguais.

A cidadania, então, na Idade Moderna, relaciona-se à questão do direi-
to, com o discurso jusnaturalista, que cria, então, uma nova categoria de sta-
tus: não mais o status servil medieval e feudal, mas sim o status da cidadania
civil. A cidadania ainda é muito relacionada com um discurso mais urbano,
já que, foi nas cidades, que primeiro se efetivou a distinção entre o público
e o privado, embora a luta por direitos no campo também tenha estimulado
o contratualismo (CORRêA, 2002, p. 210).

Além disso, na noção moderna, a cidadania se relaciona intimamente
com direitos humanos, ao se falar em direitos da cidadania. No século XVIII,
o projeto da cidadania burguesa vai surgir na forma de direitos civis, onde
se destaca a liberdade, no comércio e de trabalho conforme “[...] seu gosto
de lugar de escolha [...]” (MARSHALL, 1967, p. 67), que se tornou a carac-
terística mais marcante do capitalismo moderno. A igualdade humana básica
na participação integral na comunidade surge, assim, como o primeiro con-
ceito inerente à cidadania moderna, o que não significava que as desigual-
dades em outros campos, especialmente econômico fossem desaparecer. 

Para T. H. Marshall, que estudou a cidadania a partir da realidade bri-
tânica, especialmente no conflito entre capitalismo e igualdade, a cidadania
é uma noção de status “[...] concedido àqueles que são membros integrais
de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com
respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status” (MARSHALL,
1967, p. 67). Pela classe social, as desigualdades são realçadas, cuja hierar-
quia é expressada por meio de direitos legais e costumes que possuem um
caráter coercivo ou por uma série de características humanas hereditárias –
patrícios, plebeus, servos, escravos... 

O impacto da cidadania sobre esse sistema foi intenso, pois seu con-
teúdo de igualdade entrou em confronto com a desigualdade vigente do sis-
tema de classes. O sistema moderno, então, era incompatível com o sistema
de servidão do feudalismo medieval, e a cidadania representou um princípio
de igualdade, enquanto instituição em desenvolvimento. Além disso, seus
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princípios também não conflitaram com os princípios da sociedade capita-
lista, mas, em realidade, necessários para manter uma certa forma de desi-
gualdade econômica indispensável na sociedade contratual. 

A cidadania atravessou o séc. XIX como condição do capitalismo e da
manutenção da economia do mercado, pois se baseava nos direitos civis, já
que permitia que o indivíduo tivesse capacidade legal em lutar por uma pro-
priedade, mas não garantia a posse de nada a nenhum deles. “O mesmo vale
para a liberdade de expressão quando, por falta de educação, não se tem nada
a dizer que vale a pena ser dito” (CORRêA, 2002, p. 213). Os direitos civis,
assim, na modernidade, embora pareçam equitativos na teoria, se revelavam
impraticáveis, cujas condições materiais eram irrealizáveis. Havia inúmeros
preconceitos de classe herdados do antigo sistema, que só poderiam serem
abolidos por meio de educação social e edificação de uma nova tradição de
imparcialidade. A mudança de pensamento dos altos escalões na sociedade,
todavia, é um processo extremamente moroso. 

Diante desse quadro, ampliou-se o campo dos direitos civis para abran-
ger direitos políticos também, por meio de lutas reivindicatórias, culminando
com a democratização do sufrágio e a participação dos cidadãos no exercício
do poder político (WOLKMER, 2001, p. 162). No entanto, no desenvolvi-
mento dos direitos políticos o mesmo processo dos direitos civis pode ser
identificado. O livre exercício do direito ao voto durante muito tempo foi im-
pedido. O voto secreto era insuficiente diante da intimidação das classes in-
feriores pelas superiores e da ausência de uma educação social.

Nesse sentido, para Marshall (1967, p. 70-ss), a evolução da noção mo-
derna de cidadania, na Europa, numa concepção neoliberal, democrática e
canônica, deve ser dividida em três aspectos: o civil, composto pelos ele-
mentos necessários à liberdade individual; o político, qual seja o direito de
participar ativamente do corpo político, tanto como membro quanto como
eleitor; e o social, que se refere às situações de bem-estar desse sujeito-ci-
dadão. Para o sociólogo, a divisão inicial em três âmbitos é muito oportuna,
uma vez que, a partir dessa diferenciação, tornou-se possível não apenas re-
conhecer esses direitos, mas também reconhecer até que ponto esses direitos
eram aplicados na prática. Essa conquista de direitos se deu ao longo de uma
caminhada: os direitos civis surgiram no sec. XVIII; os políticos no sec.
XIX; e os econômicos no sec. XX.  Essa sequência não é apenas cronológica,
mas também lógica: baseando-se nos direitos e liberdades civis os ingleses
conquistaram o direito de votar e participar do governo do seu país, cuja par-
ticipação permitiu que os operários fossem eleitos e pudessem criar o Par-
tido Trabalhista, o responsável pela introdução dos direitos sociais. Já o con-
texto histórico é o que se desenvolveu a partir da Revolução Francesa de
1789, e a luta pelos direitos sempre ocorreu dentro dos limites geográficos
do Estado-nação (CARVALHO, 2008, p. 11-12).
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Os direitos sociais surgiram intimamente ligados com os direitos políti-
cos, sendo reconhecidos como elemento do status da cidadania apenas no sec.
XX, a partir do desenvolvimento do ensino público e das tentativas de suplantar
a desigualdade entre classes. Antes disso, a Poor Law (Lei dos Pobres) conce-
dia uma tutela econômica sobre pobres, velhos, doentes, mulheres e crianças
que excluía as pessoas sob sua proteção do status da cidadania. Por meio dela,
as reinvindicações dos pobres não eram encaradas como reinvindicações ci-
dadãs, mas sim como alternativas a ela. Esse sistema se manteve até 1918,
quando foi abolido permanentemente (MARSHALL, 1967, p. 72).

O desenvolvimento da cidadania, desta forma, pouco influenciou na re-
dução da desigualdade social. Pelo contrário, os preconceitos de classe e a
situação econômica prejudicaram o gozo prático dos direitos civis e políticos
enquanto que os direitos sociais sequer eram incluídos no conceito de cida-
dania, que só vieram a serem assim reconhecidos no sec. XX a partir da luta
pela redução da desigualdade baseado em elementos de bem-estar social.

Nesse ponto, a busca pela cidadania social no sec. XX é primordial-
mente uma busca pela inserção de classes proletárias e menos favorecidas
economicamente a um sistema de origem eminentemente burguesa, e não
meramente uma forma de igualar as rendas. Dessa forma, as expectativas
juridicamente reconhecidas como “legítimas” não são reinvindicações que
devem ser satisfeitas sempre que apresentadas, mas sim, elementos de um
plano de vida comunitária e o Estado se obriga perante a sociedade como
um todo, e não a sujeitos que buscam direitos individuais em tribunais de
justiça. Ou seja, o direito que o cidadão possui é um direito de igualdade de
oportunidade, com fins de eliminar privilégios hereditários e reconhecimen-
to das diferenças. Essa conquista dos direitos de primeira, segunda e terceira
dimensão permite que hoje possa se falar em direitos de quarta e quinta di-
mensão, cuja prioridade se dê no campo da luta por direitos difusos, proteção
ambiental, direitos da bioética e engenharia genética, dentre outros (MARS-
HALL, 1967, p. 76-ss).

2 ENTRE UTOpIAS E EMANCIpAÇõES: DA CIDADANIA
ESTATAL À CIDADANIA CORpORATIVA
Na sociedade funcionalmente diferenciada, a cidadania marca um sentimen-
to de pertença a um Estado-nação, delimitando sua personalidade em um
espaço geográfico determinado. Essa pertença pode ser interna, quando gru-
pos de não-cidadãos (especialmente grupos estigmatizados por etnia, raça,
gênero, classe) do Estado adquirem direitos quando estão naquele território;
e externa, que estabelece as diretrizes para que estrangeiros, fora daquele
território nacional, possam obter entrada e naturalização, para conquistarem
a cidadania (VIEIRA, 2001, p. 34-35).
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Apesar da dificuldade de se estabelecer um conceito inequívoco para o
que seja cidadania na contemporaneidade, de modo geral, a cidadania diz
respeito às relações entre Estado e cidadão, especialmente no que concerne
aos direitos e obrigações. Vê-se que a própria noção de cidadania se relaciona
intimamente com a ideia de sociedade civil, pois, embora sejam conceitos
distintos, sua integração permite a organização de reinvindicações dos mais
diversos grupos sociais, prevendo resultados dos conflitos entre diferentes
bases ideológicas, haja vista que a cidadania pressupõe uma rede de conexões
entre pessoas e grupos, desenvolvendo-se, inclusive, em comunidades de ci-
dadãos responsáveis por meio da estrutura da sociedade civil. 

Assim sendo, há que se combater a redução da cidadania a um mero
status legal, numa simplista taxação dos direitos que os indivíduos possuem
contra o Estado. Nesse objetivo, o resgate de uma visão republicana, que
enfatiza o valor da participação política do indivíduo inserido em uma co-
munidade política parece ser incompatível com os valores liberais, que veem
a política republicana como uma ideologia que deve ser abandonada.

Para Liszt Vieira (2001, p. 71-72), as concepções clássicas e modernas
não são, entretanto, totalmente incompatíveis, de forma que acredita ser pos-
sível equilibrar a liberdade moderna com a participação política cívica. A
única forma de garantir a liberdade individual é por meio de uma participa-
ção ativa do cidadão no governo, como integrantes de um “Estado livre”.
Além disso, os ideais republicanos são acompanhados de um alerta: o da
profissionalização da política. No instante em que a política se torna uma
profissão, políticos movidos por interesses além do altruísmo podem ter
suas decisões guiadas por interesses de lucros pessoais ou por grupos de
pressão poderosas, não considerando os interesses amplos da comunidade.
Esse tipo de corrupção deve ser constantemente combatido pela atuação cí-
vica, tendo em mente que a completa realização da cidadania é um projeto
praticamente inalcançável. De fato, a prática da cidadania depende intima-
mente da esfera pública, na qual todos os indivíduos deveriam poder atuar
coletivamente, debruçando-se sobre assuntos de interesse coletivo.

Não se trata apenas de pressionar o Estado para reivindicar direitos, mas de
modernizar a própria sociedade civil, transformando as estruturas tradicio-
nais de dominação, exclusão, desigualdade que, fora do aparelho do Estado,
se encontram enraizadas nas instituições, normas, valores e identidades co-
letivas, baseadas em preconceitos de raças, classe e gênero [...] (VIEIRA,
2001, p. 79).

Desta forma, até mesmo dentro do conceito de cidadania, os movimen-
tos sociais e a sociedade civil assumem um papel vital, especialmente no
que diz respeito à mudança cultural e normativa das minorias, demonstrando
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que a cidadania não fica restrita apenas nas relações Estado/indivíduos, mas
sim que nem o Estado e nem o mercado podem monopolizar o planejamento
e execução de medidas sociopolíticas que digam respeito à sociedade como
um todo, e tanto a lógica do mercado quanto a lógica do Estado não podem
mais ignorar a terceira instância que se apresenta a partir da organização da
sociedade (VIEIRA, 2001, p. 80).

Na leitura de Celso Lafer (1988, p. 154), os Direitos Humanos e a pró-
pria cidadania são abordados a partir da obra As Origens do Totalitarismo
de Hannah Arendt. Nessa perspectiva, a cidadania é o “direito a ter direitos”,
é o direito a criar vínculos com algum tipo de comunidade, beneficiando-se
do princípio da legalidade, evitando, assim, o retorno a um estado totalitário
de natureza. Na dicotomia entre o público e o privado, que não é uma dua-
lidade exclusiva da contemporaneidade, mas que se apresenta desde a ex-
periência grega, ganha espaço a economia social. Nela, a economia que
antes era uma questão doméstica se transforma em questão social, vinculada
ao espaço público, e a sobrevivência econômica dos indivíduos, então, não
é mais relegada à seara privada – o mercado. 

Entender a questão do espaço público-privado no contexto da cidadania
é fundamental para que se compreenda os processos de produção da vida
material, que, assim, não deve mais ser encarado apenas pelo viés dos inte-
resses do mercado, haja vista que essa produção da vida material transforma
o trabalho em um dos componentes da construção do espaço público.

É na ocupação territorial na esfera pública que a emancipação do tra-
balho eleva hierarquicamente a atividade laboral, permitindo que aquele
novo segmento da sociedade fosse admita na esfera política, aparecendo em
público. É por meio do trabalho que o trabalhador é integrado nessa esfera,
e é por meio da cidadania que há o acesso a esse espaço. É na história do
movimento operário e na ação dos sindicatos, desde o sec. XIX até a atua-
lidade, que a atividade laboral tem sido aceita enquanto relevante para a so-
ciedade e o povo é inserido na esfera pública.

Os direitos sociais ou trabalhistas não podem ser encarados como di-
reitos do setor privado que são dados pelo Estado como um acordo na con-
ciliação de classes. Ao se tratar de direitos sociais, civis e políticos, é indis-
pensável o estabelecimento de marcos jurídicos nos conflitos do sistema
capitalista, buscando trilhar o caminho da emancipação em relação à explo-
ração econômica, numa realidade em que confrontos entre capital e trabalho
não é mais uma estratégia eficaz na atualidade (LAFER, 1988, p. 155-260;
CORRêA, 2002, p. 228-229).

Tudo isso parece renovar a aquisição de novos formatos pela cidadania.
Um deles surge com o esvaziamento da soberania estatal, tanto pela criação
de instituições supraestatais, conforme já longamente discorrido anterior-
mente, como pela crescente multiplicidade de nacionalidades e identidades
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decorrentes do deslocamento de populações, que, embora queiram se manter
fiéis a suas culturas e nacionalidades de origem, também desejam participar
das sociedades onde se instalam. Dessa forma, a cidadania clássica, vinculada
a um Estado soberano cede lugar a uma nova noção de cidadania dissociada
da identidade nacional, numa verdadeira cidadania pós-nacional, que leva
os cidadãos a enfrentarem uma cultura mais ampla. Vieira acredita que a 

construção do futuro tende a transformar a cidadania nacional, surgida com
os territórios modernos do Ocidente, em forças sociais transnacionais, abrindo
caminho para a criação de uma sociedade civil global emergente (VIEIRA,
2001, p. 249).

A cidadania moderna acabou por vincular o cidadão à sociedade polí-
tica nacional. Com isso, legitimou o exercício dos direitos, e, apesar da ine-
vitável transnacionalidade, ainda vincula o poder político à noção de terri-
tório estatal, criando e mantendo os ideais de nação, raça, povo, etnia,
sempre de acordo com a ideia de espaço territorial. Como efeito colateral,
essa cosmovisão acaba criando uma maioria padronizada e despreocupada
com a singularidade dos indivíduos que compõem essa maioria (BERTASO;
SANTOS, 2013, p. 18).

Esse modelo está em vias de esgotamento, como visto, o que culmina
numa crise que atinge o sujeito, a sociedade e as instituições políticas – Es-
tado. Essa crise nas estruturas dominantes e a ruptura dos modelos de poder
favorecem a criação de paradigmas, fundamentados em discursos que visam
a emancipação enquanto autonomia crítica e a libertação da alienação co-
meça a ser discutida (WOLKMER, 2001, p. 247).

Aliás, é na busca por soluções para problemas sociais que o Direito
Trabalhista, por meio da reflexividade, procura incluir padrões de trabalho
em contextos privados, além das suas formas públicas, elevando o Direito
do Trabalho Reflexivo a um nível global. Suas principais ferramentas são a
responsabilidade social empresarial e a cidadania corporativa, que, aliados
ao uso de códigos de conduta das empresas, são modelos de autorregulação.

A responsabilidade social empresarial é fruto da governança corpora-
tiva, e aparece principalmente nos códigos de conduta das empresas. Tem
natureza voluntária e permite que as empresas criem suas próprias estruturas
decisórias internas, sendo formas clássicas de autorregulação.

A cidadania corporativa global tem um conceito vago, sendo encarada
as vezes como um acréscimo ao conceito de responsabilidade social empre-
sarial, e outra vezes como algo totalmente diferente. Nos EUA principal-
mente, a discussão em torno da cidadania corporativa protagoniza o foco
dos acionistas, sendo usada para medir os limites de responsabilidade social
dos negócios e até que ponto as empresas são “cidadãs”, desempenhando
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papel político enquanto agentes de governança.
Sua emersão foi mais proeminente a partir da criação do próprio termo

“cidadania corporativa” na década de 1980, quando, então, sua utilização
começou a se tornar massiva ao longo das duas décadas seguintes, especial-
mente com a utilização de uma linguagem de cidadania nos negócios, mas
que não se restringe, todavia, apenas à esfera corporativa (CRANE; MAT-
TEN; MOON, 2008, p. 25-26).

O professor Ralf Rogowski (2017, p. 152-153) destaca como a cidada-
nia corporativa se relaciona com governança e direitos dos cidadãos, des-
crevendo o papel da empresa na administração dos direitos de cidadania
para os indivíduos. Isso se choca com a visão de que as empresas são sujeitos
em si mesmos, reconhecendo que apenas administram cidadania para os in-
divíduos. Para Crane e Matten (2008, p. 36), isso gera a ideia de empresas
enquanto cidadãos, desenhando uma sorte de argumentos no sentido de que
corporações possuem uma função distinta e identidade legal, pois desenvol-
vem estruturas internas de tomada de decisões e estruturas independentes.

A cidadania corporativa é muito confundida com a própria responsa-
bilidade social empresarial, ou também pode aparecer como ética corpora-
tiva. No entanto, não se deve confundir os conceitos, uma vez que a cidada-
nia corporativa é o elemento mais indicado para compreender os
comportamentos que definem as relações sociais corporativas, podendo ser
encarado como quaisquer interações entre os negócios e o ambiente social. 

Possuindo diversas faces, na cidadania corporativa se destacam suas
dimensões econômicas, jurídicas, éticas e filantrópicas. Dessa forma, a atua-
ção associada a ela é muito diversa, conseguindo apreender desde as obri-
gações da empresa com relação à produtividade e lucratividade, atendendo
às expectativas dos acionistas até o estabelecimento de princípios e padrões
de conduta considerados aceitáveis pela sociedade na qual a empresa se in-
sere na sua própria organização, sempre agindo em respeito às leis e regu-
lamentos, viabilizando a oferta de produtos dentro das normas de segurança
em concordância às regulamentações estatais. Essa atuação evita que a em-
presa seja autista em relação ao seu papel perante a sociedade e se engaje
cada vez mais em atividades sociais, não obrigatórias, mas cada vez mais
estratégicas (PINTO; LARA, 2004, p. 50-51). A empresa, assim, adotará
iniciativa de investir em atividades econômicas, que sejam rentáveis, en-
volvendo preservação ambiental, estímulo do terceiro setor, assimilação do
“discurso verde”, direitos do consumidor, consumo consciente, direitos tra-
balhistas, envolvendo padrões e condições de trabalho, Direitos Humanos,
saúde, governança econômica, preocupações referentes à corrupção e ques-
tões de política social externa (ROGOWSKI, 2017, p. 153). 

Esse novo posicionamento leva o empresariado a desempenhar um papel
político cada vez mais ativo, ocasionando uma inovação no comportamento
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empresarial, que começa a articular um conjunto de ideologias, valores e prá-
ticas capazes de afirmarem uma empresa como ator a partir da capacidade
para compatibilizar o desempenho econômico com o desenvolvimento social
(CESAR, 2008, p. 201), dando origem, assim, ao que Crane e Matten (2008,
p. 35) chamam de empresa social, ou seja, uma entidade cuja existência é jus-
tificada a partir de propósitos públicos e sociais.

Como resultado desses processos, uma óbvia transformação da cida-
dania ocorreu no contexto da globalização, impactando a capacidade dos
governos de se posicionarem como centro de referência das tradicionais no-
ções de cidadania no modelo do Estado-nação. Esse dado emerge da evolu-
ção2 a que o sistema jurídico é exposto. Para compreender como a cidadania
se molda frente à crise do Estado como único emissor de normatividade, o
esquema variação/seleção/estabilização sistêmico parece ser um desenvol-
vimento bastante acurado. Nesse aspecto, a evolução parte da diferença e
da adaptação entre sistema e ambiente, desde que preservada a autopoiese
como condição da própria evolução:

[...] a evolução se dá quando diferentes condições são satisfeitas e quando
elas se acoplam entre si de maneira condicional (não necessária), a saber: (1)
a variação de um elemento autopoiético relativamente aos padrões de repro-
dução que até então eram vigentes; (2) a seleção da estrutura que assim se
faz possível como condições de outras reproduções; e (3) a estabilização do
sistema, no sentido de mantê-lo dinamicamente estável para que seja possí-
vel a reprodução autopoiética dessa forma estruturalmente determinada que
passou por alteração (LUHMANN, 2016, p. 322-323).

É preciso que se destaque que a evolução não é uma gradação linear e
contínua, mas sim, é marcada por mudanças estruturais intercaladas por mu-
danças bruscas (“catástrofes”) e períodos de estancamento (“stasis”) quando
satisfeitas as precondições de avanços. Além disso, é preciso que se atente
ao nível de observação de segunda ordem do sistema jurídico, de forma que,
com esta observação, seja possível a codificação lícito/ilícito (LUHMANN,
2016, p. 325).

A cidadania, então, que sempre se relacionou com prerrogativas garan-
tidas pelo Estado, entra em crise juntamente com ele. A partir desse momen-
to, buscam-se então novas contribuições para a para a cidadania, capazes de
inaugurarem debates em torno de condições de possibilidade para a partici-
pação do cidadão na sociedade, enquanto atores envolvidos numa cidadania
horizontal. E é nesse panorama da cidadania que as atividades das empresas
tem se tornado mais dinâmicas, especialmente por intermédio de políticas
de responsabilidade social empresarial. O debate em torno da cidadania,
assim, não se limita apenas à apreciação estatal, mas sim, está num constante
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processo de evolução, especialmente no que condiz à apreciação corporativa
do conceito, que é capaz de transformar a noção de cidadania. A partir de de-
bates sérios envolvendo cidadania e corporações, é possível que se compreen-
da, não apenas as corporações, mas também a própria noção de cidadania3. 

Assim, muito embora haja certas características jurídicas que as empre-
sas não podem garantir aos cidadãos, são muitos outros que compartilham
entre si (como o direito de processar e ser processado), gozando da proteção
da lei e de um tipo de cidadania que informe seus direitos. Isso, além do status
social de membro de uma sociedade, é concomitante com uma cidadania cor-
porativa. Numa esfera global, as fronteiras regionais acabam impondo bar-
reiras para a construção de um “cidadão do mundo” (como passaporte, re-
gistros e taxas). Uma razão para isso é a definição de cidadania dependente
da concepção de “o outro”, com fronteiras físicas e barreiras legais, além do
conceito definido em torno de alguma concepção de autoridade governamen-
tal legítima (CRANE; MATTEN; MOON, 2011, p. 207-208).

Nessa ótica do poder político, a conformação exclusivamente pública
de cidadania cede espaço à autorregulação do espaço não estatal, especial-
mente na regulação dos códigos de conduta das empresas multi e transna-
cionais, que criam uma verdadeira cidadania em âmbito empresarial, ao es-
tabelecerem padrões trabalhistas, tanto próprios da empresa quanto os
pré-estabelecidos pela OIT.  Esses acordos são feitos pela participação bi-
lateral das empresas e de sindicatos, e por meio deles, as empresas se obri-
gam a oferecerem as mesmas condições de trabalho aos seus empregados
em todos os países que atuam.

CONCLUSÃO
No atual estado de pluralismo jurídico da sociedade mundial, caracterizado
por um Direito plural e fragmentado, regimes jurídicos cosmopolitas esta-
belecem um diálogo normativo com interações conceituais com outros re-
gimes. Isso pode vir a gerar conflitos e colisões de direitos nacionais, resul-
tando em “compromissos lamentáveis” ou na refletividade da fragmentação
da sociedade mundial (ROGOWSKI, 2017, p. 155-158).

Este trabalho propôs o reconhecimento de ordens jurídicas para além
do Estado com grande capacidade autorregulatória. Organizações globais e
internacionais possuem suas próprias instâncias de regulação e resolução
de conflitos, criando um Direito autônomo e global, fundamentais em torno
de princípios com validade pós-nacional, e não apenas multinacional ou in-
ternacional, que podem se chocar (e efetivamente em algumas ocasiões se
chocam) com as regras dos Estados-nação e outros regimes transnacionais.

Tudo isso acaba por convergir na representação simbólica que a cida-
dania exerce no espaço público e na construção de uma práxis da cidadania
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num ambiente corporativo, cujas dimensões sociais e políticas podem pa-
recer contraditórios e conflitivos, mas que acabam permeando debates po-
líticos acerca da hegemonia do Estado na conformação do espaço público. 

A cidadania corporativa, quando aliada de programas de responsabili-
dade social empresarial demonstra a gestação de uma nova cultura empre-
sarial, e a questão social, que até então sempre foi objeto exclusivo de dis-
cussão pelo Estado, se transforma em foco de discussão também na área
empresarial que, a partir de observações econômicas, políticas, jurídicas e
filantrópicas, irá atuar numa lógica eminentemente política ao considerar o
ambiente exógeno das empresas, acaba fomentando o desenvolvimento so-
cial local e regional, mudando a economia com estímulo à geração de em-
pregos e desenvolvimento de ações de sustentabilidade, redirecionando as
conquistas dos trabalhadores. 

Nesse ponto, a cidadania corporativa também assume um importante
papel simbólico de ação pedagógica e formativa, aparecendo como argu-
mento elementar dos discursos dos “novos atores sociais”. Por meio da
emersão de uma espécie de cidadania corporativa é possível reconhecer a
não exclusividade atual do Estado de atuar como provedor de soluções para
as mazelas sociais, de forma que a iniciativa privada, por meio dessas “em-
presas-cidadãs” imbuem-se de solidariedade e colaboram na implementação
de políticas sociais mesmo no interior de sua própria organização. É indis-
pensável, nesse ponto, que os excluídos, oprimidos e discriminados, de qual-
quer espécie, possam se reconhecer como sujeitos políticos, e um novo ho-
rizonte possa surgir, a fim de que a cidadania possa ser reconstruída a fim
de oportunizar a todos um relacionamento saudável na sociedade.
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NOTAS

1 A palavra “ideologia” é amplamente empregada na linguagem filosófica,
sociológica e política, com diferentes significados. Aqui, propõe-se seu uso abran-
gente, com um significado em torno do “[...] conjunto de ideias e de valores res-
peitantes à ordem pública e tendo como função orientar os comportamentos polí-
ticos coletivos”, atribuindo-lhe caráter de crença, ação ou estilo político
(BOBBIO, 1998, p. 585)..

2 Para Niklas Luhmann (2016, p. 319-320), o conceito de “evolução” é bas-
tante vago na literatura especializada – incluída a literatura do direito – de forma
que seus pontos de partida são distorcidos, com a utilização indiscriminada do
termo sem que haja quaisquer tipos de precisão teórica.

3 CRANE, Andrew; MATTEN, Dirk; MOON, Jeremy. The emergence of
corporate citizenship: historical development and alternative perspectives. In:
SCHERER, A.; PALAZZO, G. (ed.) handbook of Reseach on Global Corpo-
rate Citizenship. Cheltenham: Edward Elgar, 2008, p. 45.

REFERÊNCIAS

BERTASO, João Martins; SANTOS, André Leonardo Copetti. Cidadania
e Direitos Culturais: a tutela judicial das minorias e hipossuficientes no
Brasil. Santo Ângelo: FuRI, 2013.

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Ideo-
logia. In: Dicionário de política. Tradução de Carmen C. Varriale, Gaetano
Lo Mônaco, João Ferreira, Luís Guerreiro Pinto Cacais e Renzo Dini. 11ª
ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998.

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 10ª
ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.

CESAR, Monica de Jesus. “Empresa-cidadã”: uma estratégia de hegemo-
nia. São Paulo: Cortez, 2008.

CORRêA, Darcísio. A construção da cidadania: reflexões histórico-polí-
ticas. 3ª ed. Ijuí: Editora UNIJUI, 2002.

SUMÁRIO



CRANE, Andrew; MATTEN, Dirk; MOON, Jeremy. The emergence of cor-
porate citizenship: historical development and alternative perspectives. In:
SCHERER, A.; PALAZZO, G. (ed.) handbook of Reseach on Global Cor-
porate Citizenship. Cheltenham: Edward Elgar, 2008.

GROTIUS, Hugo. O Direito da Guerra e da paz. v. II. 2ª ed. Ijuí: Editora
UNIJUI, 2015.  

KELLY, John Maurice. Uma Breve história da Teoria do Direito Ociden-
tal. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.

LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o
pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. Tradução de Alexandre Ag-
nolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016.

MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Tradução de Meton
Porto Gadelha. Rio de Janeiro: Zahar Editore, 1967.

PINTO, Marcelo de Rezende; LARA, José Edson. A cidadania corporativa
como uma orientação de marketing: um estudo no varejo. RAE – Revista
de Administração de Empresas. São Paulo,  v. 44,  n. spe,  p. 48-60.
Dez. 2004.

ROGOWSKI, Ralf. Constitucionalização societal do direito trabalhista global.
In: SCHWARTZ, Germano; COSTA, Renata Almeida da (org.). Sociologia do
Direito em Movimento. Canoas: Editora Unilasalle, p. 143-168. 2017.

WOLKMER, Antonio Carlos. pluralismo jurídico: fundamentos de uma
nova cultura no Direito. 3ª ed. at. rev. São Paulo: Alfa-Omega, 2001.

SUMÁRIO



O PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR 
NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
THE POLLUTER-PAYS PRINCIPLE IN THE JURISPRUDENCE OF THE

SUPERIOR COURT OF JUSTICE

Resumo: Este estudo objetiva analisar a aplicabilidade do Princípio do Po-
luidor Pagador nas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça. Sua hi-
pótese é de que a maioria das decisões da Corte Superior é no sentido
de condenar o poluidor (seja ele de iniciativa pública ou privada) com
base no referido princípio. A fim de concretizar seu objetivo geral, deli-
nearam-se três objetivos específicos: 1) Observar a relevância do instituto
dos princípios de Direito Ambiental. 2) Analisar as principais característi-
cas do Princípio do Poluidor Pagador, bem como as inovações a ele tra-
zidas pela Constituição Federal de 1988; 3) Examinar a jurisprudência
do STJ para avaliar a aplicabilidade do Princípio do Poluidor Pagador.
Foram usados os métodos histórico-comparativo e indutivo, com aborda-
gem monográfica, quanti e qualitativa, e técnica bibliográfico-documental.
Como resultado, a pesquisa conclui que em quase a totalidade dos julga-
dos, a Corte Superior lança mão do princípio para melhor aplicar o direi-
to, dificultando ao poluidor conseguir reverter, decisões a si desfavoráveis.

Palavras-chave: Princípio; Poluidor- Pagador; Superior Tribunal de Justiça. 

Abstract: This study aims to analyze the applicability of the Polluter-
Pays Principle in the jurisprudence of the Brazilian Superior Court of Justice.
Its hypothesis is that most decisions of the Superior Court are to condemn
the polluter (be it in the private initiative or in the public administration)
based on that principle. In order to reach its general objective, three spe-
cific objectives were defined: 1) To observe the relevance of the institute
Environmental Law’s principles. 2) To analyze the main characteristics of
the Polluter-Pays Principle as well as the innovations brought by the Federal
Constitution of 1988 to it; 3) To examine the jurisprudence of the STJ to
evaluate the applicability of the Polluter-Pays Principle. This study used His-
torical-comparative and inductive methods, with a monographic, quanti-
tative and qualitative approach and bibliographical-documentary tech-
nique. As a result, the research concludes that in almost all judged cases,
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the Superior Court uses the mentioned principle to better apply the law,
making it difficult for the polluter to reverse unfavorable decisions.

Keywords: Principle; Polluter-Pays; Superior Court of Justice.

1 INTRODUÇÃO
São cada vez mais numerosos os conflitos judiciais no Superior Tribunal de
Justiça envolvendo questões ambientais, principalmente pelas previsões
alarmistas de destruição do patrimônio ecológico, cujo marco inicial mais
significativo se deu, em âmbito normativo internacional, em 1972, na Con-
ferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, e fize-
ram surgir no homem a percepção de que o crescimento não é ilimitado, nem
mesmo a capacidade de suporte dos ecossistemas inesgotável – e principio-
logias e regulações jurídicas daí decorreram. 

A responsabilidade pelo meio ambiente, portanto, passou a exigir do su-
jeito individual, do Poder Público e da coletividade mais do que simplesmente
reparar o dano causado, mas, o dever de agir no sentido de evitar que ocorra a
lesão ao meio ambiente de forma a permitir o desenvolvimento sustentável.

O Direito Ambiental construiu normas (princípios, regras) e criou os
instrumentos processuais para garantir essa preservação, assegurando-se a
reparação dos danos a ele causados. Dentre esses instrumentos, destaca-se
o Princípio do Poluidor Pagador, que obriga aquele que alterou o equilíbrio
do meio ambiente, causando efetivo ou potencial danos à saúde ou às con-
dições de vida da população, a restaurar o que foi degradado e/ou indenizar
os prejudicados.

A Constituição Federal de 1988, em sintonia com a necessidade mundial
de proteger o meio ambiente, resguardando-o para as presentes e futuras gera-
ções, conferiu-lhe especial proteção, consubstanciada no art. 225. Entretanto,
por diversas vezes, em seu texto, estruturou um sistema de proteção ao meio
ambiente, não só estabelecendo a competência comum para sua proteção, mas
também incluindo esta proteção como princípio da ordem econômica. 

Sendo assim, o objetivo geral do presente trabalho é descrever a pre-
sença do Princípio do Poluidor Pagador na jurisprudência do Superior Tri-
bunal de Justiça. Para a consecução deste objetivo geral, dividiu-se o artigo
em três objetivos específicos – sendo o primeiro deles a observação do ins-
tituto dos princípios, no que tange a sua condição de direito fundamental.
Logo após, serão analisadas as principais características e previsões norma-
tivas a cerca do Princípio do Poluidor Pagador na legislação brasileira. Por
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fim, será analisada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que
tange a tal principiologia e de que forma se dá a sua aplicação, isto é, se o
princípio utilizado funciona como elemento essencial da decisão proferida
ou como um complemento à fundamentação. 

Adotou-se os métodos histórico-comparativo e indutivo, com aborda-
gem monográfica, quanti e qualitativa e técnica bibliográfico-documental.

2 A RELEVÂNCIA DOS pRINCÍpIOS pARA O DIREITO
AMBIENTAL
Como alicerces do Direito Ambiental, os princípios têm por finalidade bá-
sica a proteção à vida e a garantia de um meio ambiente saudável a todos os
seres humanos. Como em qualquer outro ramo do Direito, estes facilitam o
entendimento da matéria, orientam a atividade legislativa e imprimem as
condições necessárias à implementação e aplicação das regras que dirigem
e governam as questões ambientais.

Nesse sentido Álvaro Luis Valery Mirra (1996, p. 51) leciona que 

Os princípios prestam importante auxílio no conhecimento do sistema jurí-
dico, no sentido de uma melhor identificação da coerência e unidade que
fazem de um corpo normativo qualquer, um verdadeiro sistema lógico e ra-
cional. E essa circunstância é ainda mais importante nas hipóteses daqueles
sistemas jurídicos que – como o sistema jurídico ambiental – têm suas nor-
mas dispersas em inúmeros textos de lei, que são elaborados ao longo dos
anos, sem critério preciso, sem método definido.

Nesse mesmo sentido, para Cristiane Derani (1997, p. 155) os princí-
pios ambientais “são construções teóricas que visam a melhor orientar a for-
mação do direito ambiental, procurando denotar-lhe uma certa lógica de de-
senvolvimento, uma base comum presente nos instrumentos normativos”.
Logo, com base nos princípios, o legislador teria uma direção de conceitos
básicos da política ambiental a ser implementada, fornecendo uma sistemá-
tica unificadora e procurando buscar a sua harmonização.

Paulo de Bessa Antunes (2011) exalta que a importância dos princípios
de Direito Ambiental está calcada no fato desse direito em particular advir
de um princípio constitucional básico que é o princípio da dignidade da pes-
soa humana. Por isso, deve ser entendido como um dos direitos fundamen-
tais constitucionais, cujo objetivo é muito mais de um dever de conservação
do que um reconhecimento de um direito de possuir, haja vista que o meio
ambiente é um bem público, imaterial e inapropriável.

Esse direito fundamental, reconhecido pela Conferência das Nações
Unidas sobre o Ambiente Humano de 1972, reafirmado pela Declaração do
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Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 e pela Carta da Terra
de 1997, vem conquistando espaços nas Constituições mais modernas, como,
por exemplo, as de Portugal de 1976 (art. 66), da Espanha de 1978 (art. 45)
e do Brasil de 1988 (art. 225).

De fato, nosso legislador constituinte a par dos direitos e deveres indi-
viduais e coletivos elencados no artigo 5º, acrescentou, no caput do artigo
225, um novo direito fundamental da pessoa humana, que diz com o desfrute
de adequadas condições de vida em um ambiente saudável, ou, na dicção da
lei “ecologicamente equilibrado”. Direito fundamental que, enfatize-se nada
perde em conteúdo por situar-se topograficamente fora do Título II (Dos di-
reitos E Garantias Fundamentais), Capítulo I (Dos Direitos e Deveres Indi-
viduais e Coletivos) da lei Maior, já que esta admite, como é da tradição do
constitucionalismo brasileiro, a existência de outros direitos “decorrentes
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais
em que a República Federativa do Brasil seja parte” (art. 5ºpar. 2º). Daí a
lição de José Rubens Morato Leite (2002, p. 86-87), 

Apesar de não estar inserido no capítulo dos direitos e deveres individuais e
coletivos, não é possível afastar, o seu conteúdo de direito fundamental. Da
leitura global dos diversos preceitos constitucionais ligados à proteção am-
biental, chega-se à conclusão que existe verdadeira consagração de uma po-
lítica ambiental, como também de um dever jurídico constitucional atribuído
ao Estado. Acrescenta-se, ainda, a constatação, de que o artigo 225 inclui a
expressão “todos têm direito” e impõe, posteriormente, incumbências ao
Estado e à coletividade, significando inequivocamente tratar-se de um di-
reito fundamental do homem. 

Sendo assim, a Lei Fundamental reconhece que as questões pertinentes
ao meio ambiente são de vital importância para o conjunto de nossa socie-
dade, seja porque são necessárias para a preservação de valores que não
podem ser mensurados economicamente, seja porque a defesa do meio am-
biente é um princípio constitucional que fundamenta a atividade econômica
(CF. art.170, inciso VI).

Por tais razões, a adoção do princípio pelo Constituinte passou, no
dizer de Ivette Senise Ferreira (1995, p.9) “a nortear toda a legislação sub-
jacente, e a dar uma nova conotação a todas as leis em vigor, no sentido de
favorecer uma interpretação coerente com a orientação político-institucio-
nal então inaugurada”. 

Seguindo essa mesma linha, os princípios definem e cristalizam, se-
gundo Mirra (1996), determinados valores sociais que passam a ser vincu-
lantes para toda a atividade de interpretação e aplicação do direito.
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Os princípios de direito ambiental, portanto, mais do que auxiliar na
construção das bases e interpretações da tutela ambiental, revelam-se um
conjunto normativo sistêmico tendente à formação de uma justiça ambiental. 

Nesse sentido, Leite (2011, p. 180) afirma que

o processo de preservação do meio ambiente transcende às questões de di-
reitos individuais, na medida em que exige uma conduta e um comportamento
de proteção tanto por parte da sociedade envolvida diretamente na proble-
mática ambiental quanto daquele que é envolvido indiretamente. Isto faz
com que o Estado se guie nos princípios que vão se formando a partir da se-
dimentação das complexas questões suscitadas pela crise ambiental. 

Sendo assim, os princípios de Direito Ambiental, tanto quanto em di-
versos outros ordenamentos jurídicos, revelam a mais absoluta supremacia
do interesse público sobre o particular, na medida em que, cotejando os in-
teresses envolvidos na celeuma, acertadamente, se irá buscar fazer imperar
aquele que impeça que a coletividade (sociedade) suporte ônus/prejuízo de-
corrente de eventual dano ao meio ambiente, cujo equilíbrio assegura uma
vida saudável para todas as espécies que habitam o planeta.

O princípio do poluidor pagador, que será melhor delineado no decorrer
do presente estudo, demonstra claramente a extensão que possuem as rela-
ções envolvendo o meio ambiente, pois reflete a consciência de que o resul-
tado das ações em matéria ambiental pode implicar na obrigação de corrigir
e repará-lo, visando, evidentemente, a internalização dos custos relativos
de deterioração ambiental. O ponto fulcral visado pelo princípio do poluidor
pagador, portanto, está em não ignorar que o meio ambiente é de todos e,
por isso, a todos pertence a responsabilidade de protegê-lo e se não o fizer,
o de repará-lo.  

3 pRINCÍpIO DO pOLUIDOR-pAGADOR E AS
INOVAÇõES TRAZIDAS pELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988
Na década de 1970 os temas ambientais foram intensamente discutidos, a
tal ponto que são considerados até hoje como o ápice das discussões sobre
as questões ambientais. Nesse período foi realizada a Conferência de Esto-
colmo (1972), sendo produzidas as diretrizes ambientais que deram origem
a grande parte das legislações ambientais conhecidas atualmente, que com
o passar dos anos estão sofrendo ajustes para melhor se adaptarem a socie-
dade contemporânea. 

No entanto, em 26 de maio de 1972, durante uma reunião sobre a utili-
zação dos recursos hídricos, os países membros do Conselho da Organização
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de Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE), aprovaram a “Re-
comendação sobre os princípios diretores relativos aos aspectos das políticas
ambientais, sobre o plano internacional”, recomendação esta que deu origem
ao Princípio do Poluidor Pagador. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvol-
vimento, realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992 (ECO-92) confirmou
as diretrizes da Conferência de Estocolmo em 1972. Com relação ao Prin-
cípio do Poluidor Pagador ficou expresso no princípio 16 da Declaração do
Rio (1992), que os Estados deveriam criar políticas para promover a inter-
nalização dos custos de proteção do meio ambiente e o uso dos instrumentos
econômicos, levando-se em conta o conceito de que o poluidor deve, em
princípio, assumir o custo da poluição, tendo em vista o interesse público,
sem desvirtuar o comércio e os investimentos internacionais.

Nesse sentido é possível inferir que o princípio não cuida apenas de
prevenção ou reparação de danos ambientais já ocorridos por causa de um
empreendimento privado ou público, mas também de internalizar nos custos
privados da empresa e do Estado os custos sociais de produção.

É o que Juliana Gerent (2006) denomina de internalização das exter-
nalidades ambientais negativas. Explica a autora que as externalidades ne-
gativas decorrem do fato de que as atividades econômicas que utilizam bens
e/ou serviços ambientais e como muitos deles não possuem preço de mer-
cado não são contabilizados no processo produtivo gerando, com isso, um
custo social. A partir desta premissa, defende a internalização dos efeitos
negativos ambientais causados pelo desenvolvimento econômico através da
valoração dos bens ambientais por meio do qual será mensurada a partici-
pação do poluidor na tentativa de minimizar ao máximo impacto ambiental
de sua atividade para o meio ambiente.

A intenção do Princípio do Poluidor Pagador, portanto, não é somente
fazer com que o agente poluidor pague pelos danos que sua atividade acarreta
ao meio ambiente, mas aparelhar o sistema jurídico com soluções para abran-
dar, ou até eliminar os riscos de danos ambientais, de modo que os prejuízos
gerados não sejam sentidos somente pela sociedade e admitidos como um custo
social natural, necessário e tolerável para o desenvolvimento econômico.

A ideia primordial do princípio é criar obrigações para o agente polui-
dor, coibindo e limitando a exploração de atividades consideradas lesivas
ao meio ambiente, com a finalidade de que o agente causador do dano des-
cubra e empregue técnicas e meios de produção cada vez menos nocivas ao
meio ambiente, sob pena de não o fazendo ser compelido a reparar o dano,
a pagar multas, além de responder processo administrativo e criminal por
danos ao meio ambiente. 

A máxima neste caso consiste em permitir a exploração do meio ambien-
te da forma menos onerosa possível, eis que necessária, porém, utilizando-se
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de cautela e moderação para que as gerações futuras também tenham como
atender as suas necessidades.

O Princípio do Poluidor Pagador foi inserido no ordenamento jurídico
brasileiro mediante a promulgação da Lei n° 6.938/1981, que instituiu a Po-
lítica Nacional do Meio Ambiente – PNMA. Certamente, o dispositivo mais
direto no trato da responsabilização do poluidor está no art. 4º, inciso VII,
do diploma: 

Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 
[...] 
VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou
indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de
recursos ambientais com fins econômicos. 

Podemos perceber, inclusive, a menção também ao princípio do usuário
pagador no trecho mencionado. Pode-se afirmar que a criação da lei
6.938/81 passou a possibilitar a responsabilização administrativa e civil por
parte do poluidor de forma geral, podendo ainda haver responsabilização
criminal (quando o poluidor fosse pessoa física). 

No âmbito da responsabilidade criminal, o art. 15 da mesma lei deter-
minou genericamente apenas uma espécie de crime ambiental: o poluidor
que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou estiver
tornando mais grave situação de perigo existente. Mas fica claro que só pode
ser conduta imputada a agente criminoso humano, devido ao caráter priva-
tivo de liberdade (reclusão) da sanção, sendo incabível, portanto, a respon-
sabilização penal das pessoas jurídicas àquela época. 

A nossa Constituição Federal democrática de 1988 recepcionou o Prin-
cípio do Poluidor Pagador e ainda criou uma possibilidade inédita no Direito
Ambiental nacional: a responsabilização penal da pessoa jurídica. Vejamos
o que diz o art. 225, §3º, da Constituição: “As condutas e atividades consi-
deradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da ob-
rigação de reparar os danos causados”. Antes disso, o convencional no di-
reito era apenas a responsabilização administrativa da pessoa jurídica po-
luidora. Com esse instituto, contudo, passa a ser possível que uma pessoa
jurídica, ente jurídico fictício, cometa crimes.

Porém, de imediato, surge a indagação: quando uma pessoa natural física
delinque, é punida normalmente com a privação de sua liberdade de ir e vir,
mas quando o mesmo ocorre com uma pessoa jurídica, como é possível puni-
la? Esse é outro ponto que causava polêmica entre os doutrinadores, vez que a
punição de um ente moral é, a uma primeira análise, intangível. Todavia, isso
não significa que não se pode impor uma sanção estatal igualmente relevante.
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A lei 9.605/98 deliberou a esse respeito com louvável lucidez.
Temos agora que a aplicação do Princípio do Poluidor Pagador deixa

de orbitar meramente a esfera da prestação pecuniária e passa efetivamente
a oportunizar sanções mais rigorosas, tais como a suspensão parcial ou total
das atividades por certo período, a interdição temporária de estabelecimento,
obras ou atividades, e mesmo a liquidação forçada da corporação. Quando
passamos a considerar essa dimensão, percebemos que o Princípio do Po-
luidor Pagador ganha muito mais força e possibilidade de eficácia. Ora, é
bem possível que uma empresa poluidora de grande porte pouco se prejudi-
que com a imposição de indenização milionária, mas certamente considerará
uma sanção rigorosíssima ter de paralisar totalmente suas atividades por
certo espaço temporal. 

Analisando a norma existente no Brasil, podemos concluir que foi en-
contrada uma solução eficiente para punir a empresa poluidora, pois, mesmo
que no plano econômico a responsabilização falhe por qualquer dos motivos
que elencamos, a imposição de punição na esfera penal torna bastante des-
vantajoso e desencorajador à prática reiterada de crime ambiental por parte
das pessoas jurídicas. 

O que deve ser posto à prova, contudo, é a aplicação de institutos simi-
lares à punição de poluidores transnacionais, pela natural limitação dos Di-
reitos nacionais frente à multinacionalização das empresas. 

Novamente, nesse sentido, é imperioso buscar a solução em normas de
Direito Internacional, supranacional ou mesmo na imposição normativa por
parte de organizações transnacionais. 

4. ApLICABILIDADE DA JURISpRUDêNCIA DO STJ NO
pRINCÍpIO DO pOLUIDOR-pAGADOR 
É bastante ampla a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o Prin-
cípio do Poluidor Pagador. Uma consulta no site deste Tribunal, realizada no
mês de outubro de 2017, revela a existência de mais de oitocentos julgados
sobre a matéria. Ao resultado quantitativo obtido, uma filtragem se fez neces-
sária para que se pudessem manter a jurisprudência consolidada que, de fato,
tratam do Princípio (chegando-se a uma totalidade de 28 acórdãos). 

O primeiro acórdão a ser analisado é o Recurso Especial 1.255.127/MG1.
Trata-se de Ação Civil Pública com o fito de obter responsabilização por
danos ambientais causados pela supressão de vegetação típica de brejo sem
autorização do órgão ambiental competente. Com a leitura de seu inteiro
teor vislumbra-se a aplicação expressa do Princípio do Poluidor Pagador
como fundamento para a reparação dos danos causados ao meio ambiente
(recomposição in natura do bem lesado) e reconhecer a possibilidade de cu-
mulação de indenização pecuniária. 
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Os Recursos Especiais 1.454.281/MG2; 1.328.753/MG3; 1.178.294/MG4;
1.180.078/MG5; 1.164.587/MG6; 1.115.555/MG7; 1.165.284/MG8; 1.145.083/
MG9; 1.198.727/MG10 e 605.323/MG11 tratam de Ação Civil Pública proposta
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais voltada à recuperação
de Área de Preservação Permanente degradada. De acordo com a jurispru-
dência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que
seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza
objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelo Princípio do Poluidor Pa-
gador, da recuperação in integrum, da prioridade da reparação in natura e
do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação
do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em
favor da vítima ambiental. 

Oito recursos analisados (Resp. 1.401.500/PR12; Agravo em Resp.
238.427/PR13; Agravo em Resp. 119.624/PR14; Resp. 1.346.430/PR15;
Resp. 1.346.449/PR16; Resp. 89.444/PR17; Resp. 1.114.398/PR18) estão re-
lacionados a acidentes que resultaram em sérios danos ao meio ambiente e
a pescadores profissionais pelo derramamento de substâncias químicas de-
rivadas do petróleo no Porto de Paranaguá (PR) e do oleoduto OPALA que
transporta tais substancias entre a refinaria Presidente Getúlio Vargas e o
referido Porto, de responsabilidade da empresa Petróleo Brasileiro S/A Pe-
tróbras. Trata-se de ações ajuizadas por pescadores artesanais objetivando
a condenação da Petrobras ao pagamento de danos morais e materiais devido
ao acidente. 

Dentre tais acórdãos, existe um considerado paradigma, o Recurso Es-
pecial 1.114.398 - PR, julgado em 2009 do qual resultou o reconhecimento
pelo STJ de que os demais casos relacionados aos mesmos fatos e com idên-
tica questão de direito poderiam ser julgados como Recursos Repetitivos,
de acordo com o artigo 543-C do Código de Processo Civil/2015.

Do recurso apresentado pela empresa Petrobras, considera-se relevante
para este estudo à alegação de culpa exclusiva de terceiro como excludente
de responsabilidade e a tentativa de afastamento do dano moral pleiteado
pelos autores das ações de indenização. O Ministro Sidnei Beneti decidiu
da seguinte forma: 

Excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.- Alegação
de culpa de terceiro não elide a responsabilidade de transportador de carga
perigosa, devido ao caráter objetivo dessa responsabilidade. Incide no caso a
teoria do risco integral, vindo daí o caráter objetivo da responsabilidade.
Ademais, jamais poderia ser aceita a excludente de responsabilidade por culpa
de terceiro, sustentada com base na alegação de que a manobra causadora do
acidente teria sido provocada pelo fato de deslocamento de bóia de sinaliza-
ção. O dano ambiental, cujas conseqüências se propagaram ao lesado (assim
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como aos demais lesados), é, por expressa previsão legal, de responsabilidade
objetiva (art. 225, § 3º, da CF e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), impondo-
se, pois, ao poluidor, indenizar, para, posteriormente, ir cobrar de terceiro que
porventura sustente ter responsabilidade pelo fato. Assim sendo, descabida a
alegação da ocorrência de caso fortuito, como excludente de responsabilidade.

Ou seja, devido à teoria objetiva do risco integral, a excludente de res-
ponsabilidade por culpa de terceiros, apontada pelo Ministro, não cabe nos
casos em questão. Assim, o STJ entendeu que o transportador da carga é
quem assume os riscos integrais da atividade que estabelece e deve ser con-
denado a pagar danos morais aos pescadores artesanais. O princípio do po-
luidor pagador é mencionado expressamente em todos os julgados referen-
tes aos casos de OPALA e do Porto Paranaguá, sendo vinculado ao artigo
14. pár. 1º da lei 6.938/81, corroborando a responsabilidade civil objetiva
do poluidor. 

Outro recurso considerado paradigma no STJ é o RESP 1.354.536/SE19

decorrente do vazamento de amônia no rio Sergipe afetando, significativa-
mente, por cerca de seis meses, o volume pescado e a renda dos pescadores
na região afetada sem que tenha sido dado amparo pela poluidora (Petróleo
Brasileiro S/A Petrobras) para mitigação dos danos morais experimentados
e demonstrados por aqueles que extraem o sustento da pesca profissional.
Embasando o julgado no Princípio do Poluidor Pagador, o tribunal confirmou
o quantum de R$3.000,00 (três mil reais) de indenização aos pescadores. 

O Recurso Especial 967.375 – RJ20 na parte que interpreta a importân-
cia e a autonomia do Princípio do Poluidor Pagador entendeu e decidiu que
o juiz e/ou o tribunal, poderá impor medidas reparatórias além daquelas em
que o Ministério Publico requereu em sede de Ação Civil Pública, julgando
extra petita na defesa do meio ambiente.

O Agravo em Recurso Especial 117.202/PR21 objetiva a responsabili-
dade civil por danos ambientais, entre os quais se inclui a degradação pro-
veniente de atos lícitos que criem condições adversas às atividades sociais
e econômicas ou afetem desfavoravelmente a biota. No caso, em virtude do
Princípio do Poluidor Pagador, a Corte Superior decidiu que embora notória
a finalidade pública do represamento do rio para a construção de usina hi-
drelétrica e, sendo certo que o empreendimento respeitou o contrato de con-
cessão e as normas ambientais, o fato de ter alterado a fauna aquática e a ha-
vendo diminuição do valor comercial do pescado enseja dano legítimo ao
interesse dos pescadores artesanais, passível de indenização. 

O Recurso Especial 1.114.893- MG22 trata-se de Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra particu-
lar que exercia atividade de garimpo ilegal de ouro em Área de Preservação
Permanente. É um caso no qual o Tribunal de Justiça havia entendido pela
SUMÁRIO



impossibilidade de indenização, justificada pela possibilidade de recupera-
ção da área destruída. Quando em sede de Recurso Especial, ficou decidido
pelo Ministro Relator que, caso não seja imediata a reparação dos danos,
algo difícil em termos ambientais, é cabível a condenação em indenização,
razão dos danos causados à coletividade que não auferiu lucro algum com
a atividade do garimpo e sofreu, entretanto, com o dano causado. Exemplo
claro de aplicação ao Princípio do Poluidor Pagador que, pretende impedir
a privatização dos lucros e socialização das perdas. 

O recurso Especial 880.172 – SP23 trata-se de uma Ação Civil Pública
onde a empresa Petróleo Brasileiro S/A Petrobras (recorrente) foi respon-
sável pela degradação do meio ambiente e pelos danos provocados em razão
de acidente, como também a saúde dos seus funcionários que exercem sua
função e pelo bem estar da população local. A responsabilidade decorre exa-
tamente do sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, no qual se inse-
rem normas constitucionais, infraconstitucionais e infralegais o que se guia
o Princípio do Poluidor Pagador, bem como da reparação integral. 

O Recurso Especial 965.078 – SP24 reconheceu a ilegalidade da quei-
ma da palha da cana-de-açúcar por se tratar de atividade vedada, como
regra, pela legislação federal, em virtude dos danos que provoca ao meio
ambiente. O emprego de fogo em práticas agropastoris ou florestais de-
pende necessariamente de autorização do Poder Público. Com base no Prin-
cípio do Poluidor Pagador, caberá à autoridade ambiental estadual expedir
autorizações – específicas, excepcionais, individualizadas e por prazo certo
– para uso do fogo, nos termos legais, sem a perda da exigência de elabo-
ração, às expensas dos empreendedores, de Estudo Prévio de Impacto Am-
biental, na hipótese de prática massificada, e do dever de reparar eventuais
danos (patrimoniais e morais, individuais e coletivos) causados às pessoas
e ao meio ambiente. 

O recurso especial 625.249 – PR25 em pacífica posição do STJ, atribui
a responsabilidade civil pelo dano ambiental ao novo proprietário, consa-
grando a sua natureza propter rem. A ré afirma ser parte ilegítima, pois não
há nexo de causalidade, uma vez que não foi ela a responsável pelo dano
ambiental. Entretanto em se tratando de responsabilidade do novo adqui-
rente o nexo de causalidade deixa de ser um elemento essencial, predomi-
nando assim a imposição da reparação ambiental. No caso concreto, o novo
adquirente assume o ônus de manter a reserva legal mesmo não tendo con-
tribuído para a sua devastação. 

O recurso especial 1.071.741 – SP26 analisa o caso de ocupação e cons-
trução ilegal por particular no parque estadual de Jacupiranga. O interessante
de se notar neste acordão é a questão da responsabilidade ambiente de mais
de uma agente (particular e poder público, pois em matéria de proteção am-
biental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de cumprimento
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adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização
ou o agravamento do dano causado). É pacifico no STJ que havendo mais
de um agente poluidor, não haverá obrigatoriedade na formação de litiscon-
sórcio, uma vez que a responsabilidade entre eles é solidária pela recupera-
ção integral do meio ambiente. Baseado no Princípio do Poluidor Pagador,
o litisconsórcio é facultativo e cabe ao autor da ação optar por incluir ou não
o ente público na petição inicial.  

O recurso especial 1.339.046 – SC27 foi extinto por perda de objeto em
razão do encerramento das atividades da empresa, arrematação do imóvel e
das instalações em execução fiscal e falência superveniente. 

Para finalizar, o recurso especial 769.753 – SC28, trata-se de Ação Civil
Pública proposta pela União com a finalidade de responsabilizar o Município
de Porto Belo – SC e o particular ocupante de terreno de marinha e promon-
tório, por construção irregular de hotel de três pavimentos e aproximadamente
32 apartamentos. Interessante se faz notar, que em virtude do princípio da ra-
zoabilidade não foi exigida a demolição das casas já construídas, visto que
não seria a medida mais eficaz. Entretanto o réu foi condenado a reparar e re-
cuperar as áreas devastadas e o pagamento de indenização cabível conforme
o Princípio do Poluidor Pagador.  

5 CONCLUSÃO 
Não há que se pensar, atualmente, em processo de desenvolvimento disso-
ciado da ideia de proteção ambiental. A proteção ao meio ambiente não pode
ser tratada como um aspecto isolado e sim como parte integrante do processo
global de desenvolvimento dos países. A defesa do meio ambiente deverá
ser considerada com a mesma relevância que outros valores econômicos e
sociais protegidos pelo ordenamento jurídico. 

A responsabilidade ambiental parte do princípio de que toda atividade
econômica possui os riscos a ela inerentes, riscos estes que desde logo
devem ser assumidos por aquele que a desenvolve, no sentido de evitá-los.
O Princípio do Poluidor-Pagador tem esse objetivo. Caberá ao produtor/fa-
bricante orientar sua atividade para evitar e reparar danos ambientais, por
meio da implementação de novas normas e estratégias de produção e con-
sumo. Não está o princípio vinculado apenas à imediata reparação do dano.
Deve-se priorizar a atuação preventiva e, somente, em não sendo possível,
buscar a reparação.

A análise das jurisprudências, realizada no presente estudo demonstrou
que os julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, em quase sua totalidade,
lança mão do princípio do poluidor pagador a fim de aplicar o melhor direito
ao caso concreto. A pesquisa também demonstrou que quase a totalidade
dos julgados expressa o caráter reparatório do princípio, havendo, por outro
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lado uma subutilização do princípio em faceta preventiva, o que se percebe
que ainda existe espaço para a aplicação deste princípio na concretização
de instrumentos jurídicos que busquem a prevenção dos danos ambientais.

Este estudo também revela resultados importantes acerca do Princípio
do Poluidor Pagador, como por exemplo, no reconhecimento pelo STJ da:
(a) teoria do risco integral como teoria orientadora de responsabilidade civil
por danos ambientais, (b) do reconhecimento e consolidação dos danos am-
bientais extrapatrimoniais individuais e difusos, (c) responsabilidade civil
do estado por omissão ser objetiva e solidária, mas de execução subsidiária,
como forma de evitar a privatização de bônus e a coletividade de ônus. 

Pode concluir, portanto, que foi bastante positiva e significativa a in-
fluência do Princípio do Poluidor Pagador na busca por uma maior proteção
ao meio ambiente, na medida em que auxiliou a evolução jurisprudencial
em prol da prevenção e, em especial, da reparação dos danos ambientais. 
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BITCOIN: DE QUE FORMA AS DECISÕES DO JAPÃO,
UNIÃO EUROPEIA E NORTE AMERICANA TEM
AFETADO O POSICIONAMENTO ( OU AUSÊNCIA
DESTE) NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ACERCA DAS
MOEDAS DIGITAIS.

Anna Cecília dos Santos Mangueira 1

Resumo: A Bitcoin, derivada de movimentos antropocentristas que acre-
ditavam na privacidade através da criptografia acima da regulamenta-
ção, para alguns, surgiu como um futuro substituto do dinheiro e isso tem
causado aos Estados-nação uma certa instabilidade, haja vista, a invasão
de uma forma de pagamento/divisa virtual que independe de lastro es-
tatal e, portanto, retira parte da fiscalização centralizada fomentada pela
atividade do Banco Central e instituições bancárias de modo geral. Dian-
te das problemáticas surgidas em razão da matéria, o Estado de Nova
York, criou, de forma vanguardista, a BitLicense, que se trata de uma séria
de regramentos para que as Exchanges (empresas que atuam com o câm-
bio de moedas virtuais) pudessem funcionar em seu território. Por sua vez,
o Tribunal de Justiça da União Europeia, foi provocado a prolatar decisão
acerca da viabilidade ou não de aplicação do Imposto sobre Valor Acres-
centado diante da atividade de uma Exchange Suíça. Por fim, o Japão,
de forma inovadora, proferiu decisão favorável a aceitação da Bitcoin
em seu território. Diante das citadas manifestações, a presente pesquisa
busca demonstrar se o legislador brasileiro tem levado em consideração
tais decisões, bem como se, existe movimentação por parte do legislador
nacional, ou quaisquer órgãos estatais, a fim de garantir um mínimo de
intervenção. Acerca da última análise, busca-se verificar se o  Projeto de
Lei nº 2.303, de 2015, do Sr. Aureo, que “dispõe sobre a inclusão das
moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de ‘arran-
jos de pagamento’ sob a supervisão do Banco Central tem apresentado
alguma mudança e se esta se encaixa em algumas das decisões tomadas
internacionalmente. Para a concretização da presente pesquisa será uti-
lizada a metodologia de pesquisa qualitativa de revisão bibliográfica e
análise de decisões, serão também utilizados mecanismo de pesquisa
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“Patch Dependence”, com o objetivo de verificar quais as razões históri-
cas que fundamentaram as decisões que serão analisadas.

Palavras-chave: Bitcoin.  Supremo Tribunal de Justiça da União Europeia.
Estado de Nova York. Japão. Análise de decisões. Legislação Brasileira.
Banco Central Brasileiro.

INTRODUÇÃO
O antropocentrismo, foi uma teoria que surgiu no final da idade média e pre-
gava a necessidade de contexto diverso ao teocentrismo, condenando a re-
tirada o fato de o homem não ser considerado o centro das relações, uma
verdadeira retomanda da cultura greco-romana.

Tal movimento, foi um mecanismo de valorização do homem em sua
essência, que, acabou por perder o vigor, pois acreditava-se no equilíbrio
entre divino, o ser humano e, porque não dizer o Estado.

A chama idade contemporânea vivenciou a experiência do Estado Mí-
nimo, onde a Administração Pública se prestava ao trato e manutenção dos
seus órgãos, vivenciou também os horrores que a revolução industrial e as
grandes guerras trouxeram, e, experimentou também um estado que invadia
as relações entre os particulares, sob o fundamento de impedir desmandos.

Ocorre que, para um grupo na década de 90 essa invasão restava one-
rosa demais para os cidadãos, pois tolhia completamente suas liberdades in-
dividuais em prol de uma fiscalização massiva e até , um tanto quanto inva-
siva, na opinião deles.

O grupo em questão, eram os chamados chyperpunks e tinham como
lema o amor pela internet e entendiam que essa seria um meio eficaz para
viver além da estrutura estatal, priorizando o homem, como centro das re-
lações e não as estruturas estatais. Acreditavam, inclusive, que o dinheiro
deveria ter  caráter descentralizado. Tratava-se de uma verdadeira retomada
a ideais antropocentristas outrora pregados.

Em que pese, o grupo tenha perdido força suas ideias não, sobretudo
quanto a possibilidade de criação de uma moeda descentralizada, que funcio-
nasse através da internet e fosse protegida por mecanismos criptográficos.

Nesse sentido, em 1999, o economista Milton Friedman, vencedor do
prêmio Nobel, afirmou em entrevista que a internet acolheria uma forma des-
centralizada de moedas, o mesmo não sobreviveu tempo suficiente para ver
se tornar real a sua previsão.
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Pois, somente no mês de janeiro do ano de 2009, em meio a imensa
crise que devastou a economia norte americana, e, porque não dizer do
mundo, é que as primeira transações com Bitcoin foram efetuadas, trazendo
ao mundo um alerta de que mudanças viriam.

A grande maioria das mudanças, são tratadas com imensa desconfian-
ça, e, com a Bitcoin, não seria diferente, a mesma passou por suas críticas,
suas polêmicas, como o caso de sua vinculação à silk road, mas, atualmente
segue como uma grande solução para distâncias econômicas e certamente
será responsável por uma reinvenção no mercado financeiro.

A presente pesquisa, visa observar de que forma a Bitcoin tem ocasio-
nado alterações nos sistemas jurídicos de três ordenamentos distintos: o Es-
tado de Nova York, a União Europeia e o Japão.

O objetivo do levantamento de dados é verificar se tais regulamenta-
ções já consolidadas, têm influenciado no projeto de lei nº 2.303/2015, pro-
posta de Deputado Áureo e que visa dispor sobre moedas virtuais e programa
de milhagem aéreas, na definição de arranjos de pagamentos.

Nessa toada, no primeiro tópico será realizada uma conceituação do
que é Bitcoin e um pouco do contexto histórico que culminou com seu sur-
gimento. No segundo tópico uma análise sobre os três ordenamentos jurí-
dicos recortados para a presente pesquisa.

Por fim, uma análise sobre o projeto de lei e identificações de pontos
convergentes entre as disposições normativas anteriormente narradas.

A metodologia aplicada à presente pesquisa é o estudo de trajetória (Path
Deppendence), conseguido através de pesquisa qualitativa com revisões bi-
bliográficas, análise de decisões e uso de textos jornalísticos publicados.

1. DOS CyphERpUNKS E O ANTROpOCENTRISMO NA
CONTEMpORANEIDADE À BITCOIN, UMA MOEDA
DESCENTRALIZADA.
Antes de mais nada, é preciso fazer uma distinção entre dois termos os Cyber-
punks e os Cypherpunks, sendo os primeiros considerado, segundo Adirson
Allen, como indivíduos rebeldes e vândalos, dotados uma inteligência acima
da média, autodidatas, gostam de jogos de rede e utilizam sistemas operacio-
nais de código aberto. Trata-se, em verdade, de um subgênero de ficção cien-
tífica que acreditam ser espionados pelo Estado e grandes corporações.

Por sua vez, os cypherpunks, defendem o uso da criptografia e meio si-
milares como uma maneira de concretizar mudanças sociais e políticas,
trata-se de um termo, inclusive, conceituado no Oxford English Dictionary
desde o ano de  2006, que significa, grupo que faz uso da criptografia como
forma de defesa dos indivíduos ante o uso ilimitado da internet por parte dos
governos, estados e corporações.
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O movimento dos cypherpunks teve como expoente Julian Assange,
desenvolvedor de diversos softwares buscando mudanças através da crip-
tografia, sendo autor do código original dos wikileaks e atingiu seu ápice
no início da década de 90, onde se buscava uma maior garantia de privaci-
dade por parte do Estado.

Considerado também Cypherpunk, Hal Finney, no ano de 2004 elabo-
rou um mecanismo de tokens criptográfico que buscavam construir um pro-
tótipo para um dinheiro digital baseado na  tecnologia do RPOW (Reusable
Proof-of-Work) sendo considerado um precursor da Bitcoin. No ano seguin-
te Nick Szabo elaborou a proposta do “bit gold” sendo até considerado, por
alguns, como o criador da Bitcoin.

Por fim,em 2008 uma pessoa de identificação civil não constatada, mas
que se auto proclamava de Satoshi Nakamoto, elaborou publicou o “white
paper bitcoin”, citando tanto, sendo inclusive a moeda que os WikiLeaks re-
cebem à título de doações.

Mas afinal de contas, o que é a Bitcoin?
Segundo Rafael Cabral (CABRAL, 2013) trata-se de:

“Moedas digitais baseadas em criptografia, que podem ser enviadas e rece-
bidas pela internet, mantendo o anonimato dos participantes, todas as tran-
sações são checadas para evitar cobrança dupla ou fraudes, e ficam dispo-
níveis para checagem pública. O protocolo tem código aberto, o sistema usa
P2P e o dinheiro é transferido diretamente de pessoa a pessoa. Não há auto-
ridade central, governos ou bancos regulando ou intermediando negocia-
ções com Bitcoins.”

E continua informando o seguinte:

“Bitcoins têm grande potencial de se tornarem verdadeiramente globais, já
que não são atreladas a nenhum país, são geradas em blocos, através de
pessoas que usam softwares de mineração digital, e a uma taxa controlada e
previsível. Os cálculos feitos pleos “mineradores” ajudam a verificar as
transações de toda a rede. Servem para comprar bens e serviços ou receber
pelos mesmos. Sites importantes como Wordpress, Mega e Reddit já aceitam
Bitcoins; há diversas empresas prontas para receber pagamentos na cripto-
moeda, vendendo de computado até ouro; assim como alguns (poucos) ne-
gócios fora da internet. Têm como vantagens a rapidez, o anonimato e pou-
cas taxas, e como desvantagens a alta variação no preço, difícil para o
usuário comum e baixo número de empresas que aceitam.”

Nesse sentido Fernando Ulrich, considerado pela crítica, um dos maio-
res especialistas em criptomoedas do Brasil, em seu livro Bitcoin: a moeda
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na era digital (ULRICH, 2014), conceituou a Bitcoin da seguinte forma:

(…) o Bitcoin é uma forma de dinheiro, assim como o real, o dólar ou o euro,
com a diferença de ser puramente digital e não ser emitido por nenhum go-
verno. O seu valor é determinado livremente pelos indivíduos no mercado.
Para transações online, é a forma ideal de pagamento, pois é rápido, barato e
seguro. Você lembra como a internet e o e-mail revolucionaram a comunica-
ção? Antes, para enviar uma mensagem a uma pessoa do outro lado da Terra,
era necessário fazer isso pelos correios. Nada mais antiquado. Você dependia
de um intermediário para, fisicamente, entregar uma mensagem. Pois é, re-
tornar a essa realidade é inimaginável. O que o e-mail fez com a informação,
o Bitcoin fará com o dinheiro. Com o Bitcoin você pode transferir fundos de A
para B em qualquer parte do mundo sem jamais precisar confiar em um ter-
ceiro para essa simples tarefa. É uma tecnologia realmente inovadora.

Como é possível constatar, a Bitcoin quebra paradigmas e diante da
aceitação que vêm recebendo por parte do público geral, está obrigando as
instituições financeiras, estados e países tradicionais a alterarem considera-
velmente as suas roupagens, sobretudo pela descentralização que essa crip-
tomoeda trás como ideologia.

Sob o ponto de vista jurídico, já possível averiguar leis e projetos de
leis ao redor do mundo admitindo ou inadmitindo as tais criptomoedas,
como é o caso do Estado de Nova York, a União Europeia e o Japão, confor-
me veremos adiante.

2. DAS REGULAÇõES ACERCA DA BITCOIN.

(...) embora habitualmente se aceite o fato de que existe uma

clara linha divisória entre o que é e o que não é dinheiro, e a lei geralmente
tente estabelecer essa distinção –, quando se trata dos

efeitos causadores de efeitos monetários tal diferença não é tão clara. O que
encontramos é, ao contrário, um continuum em que objetos com vários
graus de liquidez, ou com valores que podem oscilar independentemente, se
confundem um com o outro quanto ao grau em que funcionam como di-
nheiro. (HAYEK, 1986, p. 49).
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2.1. BITLICENSE: UMA RESpOSTA DO ESTADO DE NOVA
yORK.
Ao que parece os Estados Unidos é um país de ineditismo quanto as Bi-
tcoins, foi lá que ocorreram as primeiras operações, a primeira compra de
produtos (uma pizza), os primeiros escândalos relacionados à matéria,e, fi-
nalmente a primeira regulamentação.

Antes de adentrar à regulamentação propriamente dita, é preciso en-
tender em que contexto a Bitlicense foi criada pelo Estado de Nova York.
Existia uma crise, pois havia estourado em toda mídia internacional que o
responsável pela silk road (mercado que operava na deep web vendendo dos
mais diversos produtos de caráter ilícito), o Dread Pirate Roberts (pseudô-
nimo de Ross Ulbrich) havia sido identificado e preso.

O Dread Pirate Roberts e seus usuários, temiam que suas identidades fos-
sem reveladas e buscaram uma alternativa para encobrir seus rastros e, para
tal, utilizavam-se de bitcoins, que eram fornecidos por um usuário, que, por
sua vez, comprava da exchange BitInstant de propriedade de Charlie Shrem.

Todos os envolvidos e citados foram presos e receberam punições con-
sideradas por especialistas como excessivas e com o cunho educativo, a
fim de afastar  possíveis repetições do caso, olvidando que o dinheiro las-
treado pelo Estado, pode, por muitas vezes, também fomentar atividades de
caráter ilícito.

Diante de toda a propaganda negativa gerada em face das atividades de
exchanges com relação a compra e a venda de criptomoedas, eis que o Estado
de Nova York, através do seu departamento de serviços financeiros elaborou
a chamada BitLicense, onde vinha a autorizar negócios envolvendo moedas
virtuais, desde que atendessem as exigências dispostas no Regulamento.

Em apertada síntese do texto é plenamente possível afirmar um forte
cunho de discricionariedade concedida à pessoa do superintendente e uma
série de requisitos que inviabilizam quase que completamente o funciona-
mento de uma exchange no Estado de Nova York.

Pode ser citado como exemplo de exigências a seção 200.4 que pleiteiam
do candidato o seguinte: nome exato do requerente; afiliadas com o respectivo
cronograma que ilustra a relação entre as partes; informações biográficas de
cada candidato; relatório de antecedentes; impressões digitais completas para
submissão à Divisão Estadual de Serviço de Justiça Criminal e Escritório Fe-
deral de Investigação; duas fotografias; demonstração financeira atual; balanço
patrimonial; descrição pormenorizada ; detalhes de todos os acordos bancários;
políticas e procedimentos exigidos ou relacionados aos requisitos dessa partes:
Affidavit (declaração voluntárias feita sob juramento e por escrito acerca de
um determinado fato, na presença de pessoa legalmente autorizada para rece-
ber); verificação do departamento de Tributação de Finanças do Estado; cópia
de apólices de seguro mantida pelo Requerente; explicação de metodologia
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utilizada para calcular o valor da moeda virtual na moeda FIAR; informações
adicionais que o superintendente possa exigir; entre outras.

Outrossim, a regulamentação também trás uma grande carga de subje-
tivismos em suas exigências como é o caso do seguinte trecho:

“Se o superintendente achar que essas qualidades são tais como justifica a
crença de que o negócio do candidato serpa conduzido com honestidade,
equidade, cuidado e de forma eficiente dentro dos propósitos e intenções
desta parte, e de uma maneira que comanda a confiança e a confiança da
comunidade (...)”

Em que pese a inenarrável atribuição de poder discricionário ao Estado,
ainda foi inserido no texto alguns pedidos de caráter intransponível, como
é o caso da seção 200.9 onde se exige para atribuição da licença, que o re-
quisitante mantenha uma caução ou conta fiduciária em dólares norte ame-
ricanos em benefício de seus clientes, com valor equivalente ao que existe
de ativos que pertencem a terceiros.

Ainda que haja recepção do título de empresa regulamentada, essa não
pode “deitar em berço esplêndido”, devendo assumir outras tantas exigên-
cias como relatórios extremamente minuciosos ( seção 200.14), devendo in-
clusive, divulgar os riscos materiais a que a Exchange está submetida.

Em suma, o que se pode depreender da BitLicense é que apesar de ad-
mitir atividades financeiras com a Bitcoin, há barreiras de difícil acesso, o
que tornou e torna a atividade como algo extremamente dispendioso e ar-
riscado, financeiramente falando.

2.2. DE qUE FORMA O IMpOSTO SOBRE VALOR
ACRESCENTADO FACILITOU O ACESSO DA BITCOIN NA
UNIÃO EUROpEIA?
Conforme a popularidade do Bitcoin continuava a crescer em todo o mundo,
alguns governos   perceberam seus benefícios e estão integrando Bitcoin e
criptomoedas em sua economia, ao invés de tentar punir aqueles que usam
com políticas restritivas e impostos exagerados.

Em tal situação se encaixa a União Europeia, tudo teve início quando o ci-
dadão David Hedqvist, que tinha a  intenção de ser proprietário de uma exchange
(para compra e venda de divisa virtual em troca de coroas suecas) requereu pa-
recer prévio perante a Comissão de Direito Fiscal Sueca, a fim de saber se deveria
ou não contribuir para o imposto de valor acrescentado para a sua atividade.

O parecer prévio da Comissão considerou que a compra e venda de Bi-
tcoins se trata de uma prestação de serviço a título oneroso, mas que restava
isenta da contribuição, pois tais criptomoedas podem ser consideradas como
meio de pagamento análogas aos meios com valor liberatório.
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A decisão não soou bem à Administração Fiscal Sueca, que interpôs
recurso em face do parecer, perante o Tribunal Supremo Administrativo
Sueco,e este, por acreditar ser assunto da União, em 2 de julho de 2014 re-
meteu questões perante o Tribunal de Justiça.

Já em tramitação no Tribunal de Justiça, a questão não mais estava li-
mitada as partes inicialmente participantes, tendo como intervenientes a Re-
pública da Alemanha, República da Estônia e a Comissão Europeia. Sendo
todos partes integrantes da primeira audiência que aconteceu em 17 de junho
de 2015.

Na decisão proferida, foi possível estabelecer alguns tópicos que fo-
mentaram uma resolução para o impasse, o primeiro deles foi narrado e ad-
mitido tratar-se de prestação de serviço oneroso, o que traria o dever de tri-
butar, se não fosse a possibilidade do uso da analogia para as atividades
bancárias graças as diferentes versões linguísticas que podem proporcionar
uma gama de interpretações distintas.

A aludida decisão possibilita ir além do cumprimento ou não de con-
tribuição pecuniária para a IVA, mas também demonstra que a atividade é
admitida juridicamente, sendo a essa atividade, a possibilidade de ser com-
parada as divisas financeiras tradicionais, sem que haja entraves intranspo-
níveis, muito pelo contrário, há, um cuidado em admitir a atividade.

2.3. A TERRA DO SOL NASCENTE E SUA CApACIDADE DE
SE REINVENTAR NO CENáRIO INTERNACIONAL
ATRAVÉS DE BITCOIN.
Primeiro de julho do ano de 2017 foi um marco para os entusiastas em Bi-
tcois, pois nesse dia, foi em que entrou em virgor a revisão de imposto sobre
o consumo no Japão, deixando os contribuintes insentos da carga de tributo
de  8% nas operações envolvendo Bitcoins.

Essa passo foi dado como uma resposta ao colapso sofrido pela Mt
Gox, exchange japonesa que fechou as portas e que causou um prejuízo na
ordem de milhões de dólares dos usuários, sem que o governo tivesse con-
dições de investigar de uma forma extremamente proativa.

O verdadeiro objetivo da alteração de comportamento por parte do país,
se dá em razão da necessidade de competitividade por parte do mercado ja-
ponês diante do mundo, pois, a taxa de imposto de consumo japonesa iria
aumentar em abril do ano de 2017.

No entanto, somente em primeiro de junho de 2016, o primeiro-ministro
Shinzo Abe anunciou que “o aumento do imposto sobre o consumo para 10%
e a introdução da taxa de imposto reduzida seria adiada até outubro de 2019”.

Embora a lei revisada não vislumbre a cobraça do aludido imposto
quanto às moedas digitais, isso não indica que nenhum outro tributa incidirá
sobre as relações. Ou seja, ainda serão cobrados impostos relacionados ao
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rendimento das pessoas singulares, o imposto sobre os ganhos de capital ou
o imposto de renda corporativo a que estão sujeitos.

Sobre tal situação o CEO da Bitflyer (Exchange japonesa), Yuzo Kano,
aduziu em entrevista concedida ao site Bitcoin.com que o fato de não existir
imposto de consumo sobre o bitcoin no Japão acarretará três considerações
importantes.

A primeira delas é o fato de  “os usuários não precisarem mais comprar
bitcoins mais caros, então os usuários japoneses podem enviar a BTC no ex-
terior sem [pagar] uma diferença de preço”. Além do mais essa insenção tri-
butária acarreta efeito “psicologicamente positivo” sobre a população japo-
nesa, pois as criptomoedas de forma geral ssrãos mais consideradas com uma
“moeda real”.

O que não implica dizer que o Japãp considera a Bitcoin como moeda,
mas tão soemnte mais uma método legalmente admitido de pagamento.

Por fim,  Yuzo Kano, entende ainda que com esse passo, o Japão con-
seguirá atuar em sistema de igualdade com os demais países, podendo in-
cusive, adentrar e competir com os mercados mundiais

E, com esse objetivo de competir de forma regulamentada e dentro da le-
galidade, a Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA) concedeu licenças
para que 11 exchanges japonesas pudessem operar, ou seja, além de uma lei
que visa fomentar o mercado, o Estado japonês entende ainda pela viabilidade
de uma regulamentação que não tolha as atividades empresariais no país.

São requisitos de cunho operacional para o funcionamento de uma ex-
change no Japão a elaboração de alto padrão de segurança cibernética, se-
gregação de contas de clientes e verificação de identidades de clientes.

Percebe-se que há muito mais cuidado em impedir e punir atividades
criminosas que possa se utilizar da Bitcoin, do que proporcionar uma ad-
missão extremamente impositiva, como ocorre na BitLicense.

3. DO pROJETO DE LEI Nº 2.303/2015 E AS AUDIêNCIAS
pÚBLICAS, UMA FORMA DE COMpARAÇÃO.
Apesar de ainda não existir regulamentação capaz de tratar sobre a matéria,
foi instaurada uma Comissão Especial na Câmara dos Deputados, destinada
a proferir parecer em detrimento ao projeto de Lei nº 2.023/2015 de autoria
do Sr. Áureo que visa tratar sobre inclusão de moedas virtuais e programas
de milhagens como formas de arranjo de pagamento alterando as leis nº
12.865/2013 e a lei nº 9.613/1998 para possivelmente garantir ao Banco
Central a função de supervisão acerta desses mecanismos.

O autor do projeto de lei, argumentou em seu texto inicial que o aludido
projeto se fazia necessário em razão da “preocupação crescente das transações
realizadas por meio desses instrumentos”
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A 1ª Audiência Pública foi realizada no ano de 2015 e na audiência
foram tratadas sobre a retirada de circulação do papel-moeda e discussão
sobre Bitcoin. Foi suscitado que a Bitcoin não era moeda estatal e ainda foi
questionado se realmente era moeda tendo em vista que não existia o cum-
primento das 3 funções que seriam: o meio de troca, a  unidade de troca e
reserva de valor.

Na primeira reunião realizada em 30 de maio de 2017 foi instalada a
Comissão e eleição do presidente e vice-presidentes da recém criada Co-
missão Especial PL 2.303/15 – Banco Central Regular Moedas Virtuais. Os
eleitos foram: para presidente Alexandre Valle;  1º vice-presidente, Lucas
Virgílio; 2º vice-presidente, Roberto Sales e Relator, Expedido Netto.

A segunda reunião, foi realizada em 07 de junho de 2017, houve dis-
cussão sobre a possibilidade de propositura de emendas com base no art.
119, caput, inc. I e parágrafo primeiro do regimento interno com prazo ini-
ciado em 9 de junho de 2017.

Na citada segunda reunião, foi pleiteado o Requerimento 01/2017 do
Deputado Expedido Neto para a realização de audiência pública com o tema
“impacto das moedas virtuais, em especial as Bitcoins na economia brasi-
leira”, com convidados como o presidente do Banco Central, presidente da
FlawBTC, Fernando Ulrich e Marcos Henrique, sócio da FoxBit.

Além do mais, o Deputado Aureo, autor do projeto, menciona clara-
mente que se embasou nos Estados Unidos quanto ao vanguardismos nas
regulações e foi mencionada pelo presidente da comissão sobre a atividade
do Japão em regulamentara atividade.

A terceira reunião, por sua vez, aconteceu no dia 05 de julho de 2017 e o
projeto segue em tramitação, contando com diversas contribuições por parte
de agentes do Estado, particulares de modo geral e até entidades paraestatais.

O projeto de lei nº 2.303/15, dispõe sobre a inclusão das moedas vir-
tuais e programas de milhagem aéreas na definição de “arranjos de paga-
mento” sob a supervisão do Banco Central.

Com o objetivo de modificar o inciso I do art. 9º da Lei 12.865, de 09
de outubro de 2013, acrescentando o seguinte:

“Art. 9º.....................................................................…

I -disciplinar os arranjos de pagamento; incluindo aqueles baseados em
moedas virtuais e programas de milhagens aéreas;”

Bem como, acrescer ao § 4º ao art.11 da Lei 9.613, de 03 de março de
1998, as seguintes considerações:

“Art. 11 .....................................................................…
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§ 4º As operações mencionadas no inciso I incluem aquelas que envolvem
moedas virtuais e programas de milhagens aéreas”

Além de , no artigo terceiro da conceder aplicação da lei às operações
conduzidas no mercado virtual de moedas, no que couber, as disposições da
Lei n o 8.078, que dispõe sobre a proteção do consumidor, de 11 de  setembro
de 1990 , e suas alterações.

O que se pode observar é que o Brasil, apesar da buscar por uma fisca-
lização por parte do Banco Central, ainda não se filiou diretamente a uma
das regulações.

CONCLUSÃO
A história da Bitcon experimentada por cada país, ocasionou em cada um
deles uma experiência diferente capaz de ser determinante na regulamenta-
ção, assim aconteceu com os Estados Unidos e todas as polêmicas experi-
mentadas por esse, houve uma regulamentação mais rígida.

Por sua vez, a experiência Europeia e japonesa, apesar dos percalços,
apresentou uma postura mais amistosa e com tendências claras a adequação
da Bitcoin no ordenamento de forma regulamentada e com limites que de
alguma forma conceda algum controle estatal.

Sobre o projeto de lei nº 2.303/2015 e as possíveis influências das re-
gulamentações outrora citadas, é possível perceber que é seguida a tendência
de o Estado manter sua intervenção através de exchanges tomadas pelos Es-
tados Unidos e pela Japão.

A União Europeia se limitou a falar sobre a possibilidade de tributar a
prestação de serviço onerosa por parte da exchange, situação não adotada
pelo Brasil, apesar de a Receita Federal, já ter se manifestado sobre as for-
mas de tributação a serem aplicadas.

Portanto, é possível concluir que o projeto de lei brasileiro não adota fir-
memente uma postura das regulamentações recortadas para a presente pes-
quisa, o que não indica que até a sansão da letra de lei , não traga alterações
significativas e capazes de demonstrar um posicionamento mais específico.
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DO MEDIEVO À CONTEMPORANEIDADE: A LEX
MERCATORIA E SUA ADAPTAÇÃO ÀS
TRANSFORMAÇÕES JURÍDICAS

Bibiana de Quadros1

Resumo: Das transformações nos cenários jurídico e econômico, decor-
rentes dos desdobramentos históricos desde a Idade Média até a contem-
poraneidade, sobrevém um instituto legal capaz de regulamentar transa-
ções comerciais cuja abrangência se dá em proporção internacional: a
lex mercatoria. O presente estudo pretende analisar a lei mercantil, diag-
nosticando seu surgimento e abordando sua relevância durante medievo
e, posteriormente, busca tratar de sua aplicação e administração na con-
temporaneidade. Respaldando-se dessa análise, procurar-se-á construir
uma breve comparação entre a utilização da lex mercatoria durante esses
dois períodos históricos, enfatizando-se semelhanças e divergências, bem
como sua importância na resolução de conflitos internacionais, atentan-
do-se a distinções profundas no que tange à esfera jurídica – dos costumes
ao pluralismo jurídico atual - e até mesmo à estruturação do Estado.

Palavras-chave: Lex mercatoria. Idade Média. Contemporaneidade. Se-
melhanças e divergências. Contratos internacionais.

Abstract: From the transformations occurred on the legal and economic
context, which are resulted of historical developments, since the Middle
Ages until Contemporaneity, a legal institute supervened, it is capable to
regulate commercial transactions for which coverage occurs in internation-
al proportion: it is called Lex mercatoria. This study aims to analyze the
law merchant, diagnosing its origin and mentioning its relevance during
the Middle Ages and, subsequently, it aims to indicate its application and
administration in Contemporaneity. Supported by this analysis, this article
will construct a concise comparison between the utilization of the law mer-
chant during both of the mentioned historical periods, emphasizing simil-
itudes and differences, as well as its importance in the international con-
flicts resolution, giving attention to the deep distinctions related to the
juridical sphere – from the traditions to the current  legal pluralism – and
even to the notion of the concept of State.  
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Keywords: Lex mercatoria. Middle Ages. Contemporaneity. Similarities
and divergences. International contracts.

1 INTRODUÇÃO
A contemporaneidade, embora marcada pela velocidade com que se propa-
gam as relações jurídicas e econômicas, bem como pela obliteração de fron-
teiras que outrora obstaculizavam relações e transações de caráter interna-
cional, ainda reproduz a noção de um Direito atrelado ao Estado,
majoritariamente positivado, cujo alcance pode não se mostrar suficiente
em muitos casos, devido, dentre outros aspectos, à lepidez instituída pelo
fenômeno da globalização. Contrastando com o cenário atual, a Idade Média
foi caracterizada pela descentralização do poder, que se mesclava entre a
Igreja Católica, a Coroa e os senhores feudais. Não obstante, tanto a era me-
dieval como o pós-modernismo apresentam-se complexos quanto à esfera
jurídica – existe, em ambos os casos, um pluralismo jurídico.

O presente trabalho visa demonstrar que esses dois momentos, dotados
de profundas distinções, albergam um instituto de grande importância para
o Direito Internacional: a lex mercatoria, que é apresenta um comportamen-
to distinto em cada um desses períodos. O problema a ser investigado através
do presente estudo é a identificação de semelhanças e diferenças existentes
na lex mercatoria durante a era medieval e na contemporaneidade. Como
hipótese, tem-se que as semelhanças residem no pluralismo jurídico exis-
tente em ambos os momentos históricos, e esse instituto age de forma autô-
noma em prol da regulação de negócios transnacionais, já que o Estado não
alcança esse ínterim. As divergências, por sua vez, se dão em razão do lapso
temporal decorrido entre um e outro momento e das intensas modificações
incidentes no cenário global.

Os mercadores medievais, tendo como principais alvos para a atividade
comercial as feiras e os portos, transmitiam não apenas suas mercadorias,
mas os costumes sob os quais foram instruídos quanto ao comércio. Consi-
derando a realidade inovadora de que se tratava o mercado para o homem
medieval, os comerciantes desenvolveram, a partir de seus usos e costumes
e somando-se as normas instituídas nas diferentes localidades em que exer-
ciam sua atividade, regras transnacionais para o exercício da atividade mer-
catória. Essas regras preconizavam a informalidade e a liberdade contratual;
o exercício de sua aplicação não cabia aos juízes, mas aos próprios merca-
dores, através das cortes instituídas nos grandes mercados e feiras.
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As intensas e rápidas mudanças constituídas na pós-modernidade exigem
adaptação: pondera-se que o positivismo em que se pauta o Direito moderno
já não é suficiente para tratar de questões que envolvem comércio internacio-
nal, tendo em vista a distância criada entre a norma positivada e a realidade,
que é mais célere e pugna também pela superação dos limites da legislação de
um Estado determinado, uma vez que as relações estabelecidas atingem entes
privados de nações diversas. Dessa forma, a nova lex mercatoria, de acordo
com Arnaud; Almeida e Caroccia (2006, p. 290) retoma o desejo de afastar o
Estado das relações privadas, privilegiando os atores econômicos, para que
estes possam influenciar a edição de normas, bem como as decisões arbitrais.

A importância desse estudo reside na relevância da lex mercatoria
como um dos maiores institutos no âmbito do direito transnacional, atuando
como reguladora, mas também garantindo autonomia às partes. Além disso,
a comparação entre os dois momentos históricos tem por finalidade lançar
um olhar, em certa medida, inovador, já que encontradas poucas obras que
trabalham com essa perspectiva.

Diante disso, o presente trabalho propõe-se a identificar semelhanças e
divergências no instituto da lex mercatoria durante o medievo e a contempo-
raneidade, através da observação do mesmo nos dados momentos históricos.

Para tanto, (I) retomar-se-ão as origens da lex mercatoria, visualizando
alguns eventos que impulsionaram a criação desse instituto durante o me-
dievo, e será observado o desenvolvimento desse instituto dentro do con-
texto medieval. Posteriormente, (II) será diagnosticada sua presença na con-
temporaneidade, atendendo às urgências de um momento célere e de um
mundo globalizado, cujas normas que são provenientes de estados-nações
mostram-se parcas para regular relações que superam as fronteiras dessas
mesmas nações. Finalmente, (III) desenvolve-se uma comparação entre os
dois momentos históricos referidos, atentando-se às diferentes concepções
de Estado e realidade fática vivenciada por ambos, mas também anunciando
e examinando eventuais semelhanças.

O método de pesquisa utilizado nesse artigo é o histórico-comparativo.
Histórico porque consiste na análise de acontecimentos e instituições do
passado, a fim de investigar e compreender a atuação da lex mercatoria,
desde suas origens até a atualidade; comparativo porque analisa dois perío-
dos distintos, aferindo semelhanças e diferenças no que diz respeito a um
ponto em comum. Além disso, o estudo possui uma abordagem monográfi-
ca, utilizando-se de técnica de pesquisa bibliográfica e documental.

2 A LEX MERCATORIANA IDADE MÉDIA: CONCEpÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
Dilucidar o fenômeno da Lex Mercatoria dentro do momento histórico a que
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chamamos Idade Média, requer que se ilustre o que, de fato, foi a era me-
dieval: a começar pelo título “Idade Média” que, dentre outras origens, surge
do termo media tempestas (literalmente, tempo médio), conceito elaborado
pelo bispo Giovani Andrea2, para tratar de um período intermediário – entre
a Antiguidade Clássica e o Renascimento (FRANCO JR., 2001, p. 17). Neste
capítulo, serão retomadas as origens da lex mercatoria, perscrutando even-
tos que impulsionaram sua concepção durante o medievo. Além disso, será
estudado o desenvolvimento desse instituto dentro do contexto medieval. 

Busca-se responder às seguintes questões: qual a origem da lex merca-
toria? Como esse instituto atuava durante a Idade Média? Para tanto, ne-
cessário enfatizar, ainda que de maneira breve, algumas características con-
cernentes ao período histórico em questão. Posteriormente, serão evidenciados
estímulos responsáveis pela a concepção da lei mercantil e, ainda, serão de-
monstrados seus procedimentos, fontes e instituições afins. 

Motivada por questões preponderantes como a queda do Império Ro-
mano e a tomada do poder Carolíngio com o auxílio da Igreja Católica, a
humanidade voltou-se para uma economia de subsistência, caracterizada
pela baixa produtividade agrícola e, destarte, uma pequena disponibilidade
de bens de consumo com a “retração do comércio e, portanto, da economia
monetária” (Franco Jr., 2001, p. 40).

A vinculação do homem à terra resulta do perecimento dos centros ur-
banos, como afirma Bedin (2008, P. 23), tornando a economia do medievo
principalmente agrária e de subsistência. Nesta conjuntura, surgem as relações
de suserania e vassalagem. As relações de vassalagem, de acordo com Poggi
(1981, p. 23), têm origem nos chamados “séquitos”, que são fruto de práticas
bárbaras, sobretudo germânicas, que constituíam um vínculo de lealdade e
afeição mútua entre um líder e sua comitiva selecionada de colaboradores.

A constituição dos feudos acarretava o estabelecimento de relações de
dependência e obrigação bilaterais, em que o vassalo (servo) prestava espe-
cialmente serviço militar, e o suserano (senhor feudal), por sua vez, fornecia
àquele um feudo, onde se poderiam produzir e cultivar os meios para a sub-
sistência familiar dos vassalos. Ademais, os vassalos poderiam exigir pro-
teção à sua honra, seus bens e em casos de perigo.

Além das atribuições militares, os vassalos possuíam outras obriga-
ções. Perry (1999, p. 159) enumera a participação nos tribunais; a hospeda-
gem do senhor feudal quando este viajava pelo território do vassalo; a oferta
de presente aos filhos do senhor e a obtenção de resgate caso o senhor fosse
capturado pelo inimigo.

A fim de disciplinar o povo em conformidade com doutrina cristã, a
Igreja Católica, como uma das maiores estruturas de poder medieval, utili-
zou-se de filosofias que buscavam “provar que que a doutrina cristã não con-
flitava com a razão, demonstrando assim a falsidade do paganismo” (FRANCO
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JR., 2001, p. 144). Essa filosofia é nominada Patrística, tendo como um de
seus mais renomados pensadores Santo Agostinho, que difundiu amplamen-
te suas ideias. 

Ademais, foi durante o medievo que um método de estudo de grande
importância foi concebido: a Escolástica, que se tratava de um conjunto de
leis que dispunham sobre como “pensar sobre determinado assunto”
(FRANCO JR., 2001, P. 161). O aprendizado como que traçava um caminho,
partindo das leis da linguagem para a demonstração, posteriormente, as leis
da autoridade (recurso às fontes cristãs do pensamento Clássico) e, final-
mente, as leis da razão. 

Para os fins deste artigo, dividir-se-á a era medieval em dois grandes
momentos: Alta e Baixa Idade Média. A primeira é marcada pela instituição
da dinastia carolíngia e a unidade política instituída por Carlos Magno. A
dinastia foi legitimada pela Igreja – a então herdeira do Império Romano,
que, em troca, recebeu as condições necessárias à sua ascensão ao enorme
poder político do qual se valeu para conduzir a sociedade medieval.

A Baixa Idade Média é o momento “marcado pela grande crise da so-
ciedade feudal e pela reparação de novos tempos: tempos da modernidade,
de laicismo e da centralização administrativa” (BEDIN, p. 29).  Essa crise
dá-se, justamente, pelo colapso do sistema feudal, somado aos novos con-
ceitos de economia e formas de sociabilidade, que se davam nas áreas urba-
nas, movidas pelo comércio, e não mais dentro dos feudos. Buscam-se,
como explicita Bedin (p. 57), relações mais livres, cujo cenário se dava na
cidade. Assim, instituía-se a economia monetária.

No que se refere ao sistema feudal, este instituía normas próprias. Não
obstante, “existiam costumes seculares dos diversos povos bárbaros que se
espalhavam pela Europa após a queda do Império Romano” (FORNASIER,
M.; FERREIRA L.; FERREIRA C.F., P. 81). Dentro de suas comunidades,
os costumes eram mantidos pelo povo de forma que o homem medieval vi-
vesse de acordo com as leis e costumes inerentes à sua terra e, sob essa pers-
pectiva, surge o princípio da personalidade do direito. 

É notório que a atribuição de poder na Idade Média se dava de forma des-
concentrada: Os reis, os senhores feudais e a Igreja Católica eram detentores
de domínio, contudo, estes governavam o povo sob diferentes aspectos – cada
um estabelecia normas referentes à matéria que era de seu interesse. Dessa
forma, “o direito (...) passa a ser produzido de forma descentralizada e não
hierárquica” (FORNASIER, M.; FERREIRA L.; FERREIRA C.F., p. 80).

Nesse contexto, e ainda, levando-se em consideração que os governan-
tes eram apoiados por famílias que mantinham muitos costumes bárbaros, as
leis eram feitas de tal forma que não suprimissem o Direito já cultivado por
essas famílias (do contrário, os reis ou senhores estariam sujeitos a perder o
apoio destas). A ordem jurídica, então, era construída a partir do cenário em
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que o governante se encontrava.
De acordo com Fornasier, M.; Ferreira L.; Ferreira C.F. (2015, P.83), a

Igreja Católica e o Sacro Império Romano-Germânico se sobrepunham aos
ordenamentos jurídicos fragmentários dos reis e senhores feudais, havendo,
portanto, uma hierarquia em que as leis da Igreja se posicionavam acima
das leis locais de cada governante.

Este cenário se estendeu por quase um milênio, razão pela qual sofreu
modificações ao longo de seu curso – assim como toda e qualquer sociedade
na história. Sendo assim, a economia começa a mover-se do campo para as
cidades livres, também conhecidas como burgos, onde existiam leis pró-
prias. Tendo por base econômica o comércio, as cidades possuíam normas
jurídicas próprias e a partir dessas normas, que diziam respeito, principal-
mente, ao Direito do Comércio, surge a lex mercatória: direito costumeiro
que regulava as práticas comerciais do medievo. 

Segundo Franco Jr. (2001, p. 84), as cidades (ou, como o autor se refere,
as “comunas”) onde se estabeleciam as atividades comerciais ficavam lo-
calizadas, inicialmente, na Itália, que era a região mais urbanizada do Oci-
dente. Elas representavam uma grande novidade – tanto em relação aos po-
deres tradicionais, quanto na sua organização interna.

Há um consenso entre alguns autores quanto ao surgimento da lex mer-
catória – de acordo com Charles Donahue Jr.3, ela teria sido instituída na Itá-
lia, contudo, essa hipótese ainda é matéria de discussão. Segundo Wyndham
Anstis Bewes (1857-1942)4, a lei mercantil teria sido desenvolvida pelos fe-
nícios, gregos e romanos, até chegar na Itália medieval e, então, “passado para
todos os países do Oeste através de grandes negócios internacionais”. 

Nesse aspecto, da mesma forma que se observa o pluralismo jurídico
existente no ambiente rural, a lex mercatória era conduzida de forma similar,
pois “nunca foi uniforme e abrangente em relação à Europa como um todo:
costumes comerciais tiveram importância, sim; porém, sua aplicabilidade
foi apenas local, não havendo evidência histórica de uma ordem de lex mer-
catória costumeira pan-europeia uniforme” (FORNASIER, M.; FERREIRA
L.; FERREIRA C.F., p. 83). Ou seja, a lei mercantil foi difundida de modo
a atingir toda a Europa, contudo, seu conteúdo abrangia normas de interesse
local, sendo variável de um ponto para outro. Trata-se, de uma “multiplici-
dade de práticas jurídicas existentes num mesmo espaço sociopolítico (...)
podendo ser ou não oficiais e tendo a sua razão de ser nas necessidades exis-
tenciais, materiais ou culturais” (GROSSI, 1996, p. 52, apud FORNASIER,
M.; FERREIRA L.; FERREIRA C.F, p. 84).

Considerando-se que a Idade Média não possuiu uma unidade central de
poder, as leis eram criadas por diferentes fontes e regulavam fatos distintos
na sociedade. A lex mercatória, especificamente, funcionava como uma lei
autônoma, na medida em que era capaz de administrar-se sem necessidade de
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tutela estatal, sobretudo porque ela surgiu do próprio mercado, não do Estado;
a lei mercantil era criada e regulada pelos próprios mercadores.

Originalmente, a lex mercatoria consistia em normas e estruturas de regula-
ção de contratos e temas de circulação de mercadorias, criadas por comer-
ciantes marítimos e terrestres na Baixa Idade Média e parte da Idade Moderna
europeia. Em um momento de busca de segurança jurídica e ausência de um
poder estatal centralizado, a lex mercatoria medieval era formada pelos es-
tatutos das corporações, costumes mercantis e decisões das jurisdições mer-
cantis (RAMOS, 2016, P. 509). 

Seguindo essa linha, importante ressaltar a atuação da Liga Hanseática,
engendrada pelos próprios comerciantes, em defesa de seus interesses. A
Liga constituía-se de cidades do Sacro Império associadas que visavam “a
manutenção dos privilégios comerciais de seus mercadores e o monopólio
da navegação nos mares Báltico e do Norte” (ARRUDA e PILETTI, 1996,
p. 129). 

Conhecidas como “Hansas”, as associações de mercadores formadas
no século XII, reuniam mercadores de cidades diversas. De acordo com
Costa e Mello (2008, p. 175/177), a Hansa mais influente foi a Teutônica,
ou Liga Hanseática, que reuniu aproximadamente noventa cidades do norte
europeu, monopolizando o comércio do Mar Báltico.

A expansão do comércio e as novas formas de sociabilidade que rom-
peram no decurso da depreciação do feudalismo foram pontos determinantes
para o avanço das cidades, uma vez que a cidade era o ambiente propício
para relações mais livres que os homens começaram a buscar na sua cami-
nhada rumo à modernidade. Nesse sentido, importante ressaltar a participa-
ção muçulmana na mineração (Século XIII), momento em que cresceu a pro-
dução de moedas na Europa Central e estas reapareceram nas cidades
mercantis italianas.

Não obstante, conforme Franco Jr., (1992, p.57), a atividade bancária
também nasceu na Itália e, em razão da diversidade de moedas provenientes
de negócios de diferentes regiões, alguns mercadores passaram a se dedicar
ao câmbio (cambiare = trocar). Estes, ficaram conhecidos como banqueiros.

Durante esse processo de criação de instituições específicas voltadas
ao sistema mercantil; de fortalecimento da produção e de desenvolvimento
do comércio – inclusive com a criação da imprensa (1450), as cidades estado
italianas “expulsam as frotas islâmicas do Mediterrâneo. Este fato possibi-
litou a criação de novas rotas de comércio marítimo e a livre circulação de
mercadorias de um extremo ao outro desse mar” (BEDIN, 2008, p. 58).  Esse
momento histórico é visto, por muitos historiadores, como uma superação
do Império Romano no que se refere à atividade econômica.
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O crescimento demográfico dos centros urbanos exigia o desenvolvi-
mento da atividade intelectual e, atendendo a tal necessidade, surgem as es-
colas urbanas no século XI, que se tornariam, dois séculos mais tarde, as
universidades. As escolas, entretanto, “mantinham-se muito presas às in-
fluências eclesiásticas, o que limitava seu papel” (FRANCO JR., 2001, p.
159). Diante desse contexto, somado ao advento de um incêndio que des-
truiu a escola episcopal de Gand, os burgueses tomaram a iniciativa de fun-
dar suas próprias escolas que, por sua vez, foram uma afronta ao clero.

A Idade Média encaminhava-se ao fim: além das iminentes revoluções
no campo intelectual e econômico, bem como as formas inovadoras de so-
cialização, a peste negra começa a despontar, trazendo consigo consequên-
cias críticas que dar-se-iam em todos os aspectos da vida medieval. “Ela ca-
minhava mais rapidamente pelas principais vias de comunicação e penetrava
mais facilmente em regiões de alta densidade demográfica, produto da Idade
Média Central” (FRANCO JR., 2001, p. 36).

É claro que o encerramento desse período histórico se deve à uma con-
juntura, cujos aspectos se dão pelos mais diversos fatores. Ocorre que o me-
dievo atingiu uma condição insustentável. A peste negra prejudicou a pro-
dução e vida no campo, o que fez com que os servos passassem a buscar
oportunidades junto às cidades; as monarquias começaram a tornar-se pre-
cárias, da mesma forma que a política. Conforme destaca Franco Jr., (2001,
p. 17), caminhava-se para novos tempos: foi desenvolvido um segmento ur-
bano, mercantil que, por buscar valores diferentes daqueles que predomi-
navam durante a Idade Média, acelerava as mudanças no sistema feudal.
Não se tratava mais, então, de uma sociedade feudo-clerical, mas feudo-bur-
guesa, em que o segundo elemento, aos poucos, começa a se sobrepor ao
primeiro. Surgem cidades, universidades, literatura vernácula, filosofia ra-
cionalista, ciência empírica, etc. 

As estruturas de poder da Idade Média, por não disporem de uma uni-
dade central, ajustam-se à concepção de pluralismo jurídico defendida por
Wolkmer (2001, p. 26, apud FORNASIER, M.; FERREIRA L.; FERREIRA
C.F., p. 92), já que esta configura uma multiplicidade de práticas jurídicas
dentro de um espaço comum. Durante o medievo, o Direito se constituía de-
satrelado de estruturas estatais. No caso específico da lex mercatoria, ob-
serva-se que essa distância de entes jurídicos do Estado (que, aliás, inexis-
tiam), aproximava esse instituto da realidade, já que legislado e aplicado
pelos próprios destinatários da norma. Contudo, se por um lado ser alheio
ao Estado era algo positivo, em razão da aproximação da norma com as ne-
cessidades reais, por outro, é temerário, já que essa norma pode carecer do
enfoque jurídico que seria dado pela figura do legislador.
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3 A LEX MERCATORIANA CONTEMpORANEIDADE:
EMERGêNCIA FRENTE À GLOBALIZAÇÃO E
FENôMENOS DA SOCIEDADE pÓS-MODERNA.
A contemporaneidade, devido às inovações no campo tecnológico e da co-
municação, traz um desafio para o Direito, uma vez que as normas são ela-
boradas para servir à sociedade por tempo ilimitado, enquanto as relações
sociais se dissipam e se inovam numa velocidade muito superior à da ela-
boração das leis. Além disso, o fenômeno da globalização faz com que o Es-
tado muitas vezes não consiga alcançar as relações estabelecidas entre os
indivíduos, sobretudo aquelas que ocorrem via internet. O Estado Pós-mo-
derno, portanto, constitui-se de relações complexas, somadas ao pluralismo
jurídico proveniente dos ordenamentos jurídicos oriundos de Estados diver-
sos. Como, então, se comporta a lex mercatoria no período pós-moderno?
Neste título, pretende-se analisar as transformações a que a lex mercatoria
esteve submetida durante o período da modernidade e compreender seu
comportamento na contemporaneidade.

A lex mercatoria contemporânea trata-se “do caso mais exitoso de um
“direito mundial” além da ordem política internacional” (TEUBNER, 2003,
p. 11), que se desenvolveu sob um caráter autônomo e não-estatal. Impor-
tante destacar que o fortalecimento da Common Law no século XVII, ao co-
locar a lex mercatória em desfavor diante da autonomia dos Estados sobe-
ranos, exigiu que esse instituto se readaptasse, ao contrário de se conter. 

A lex mercatoria configura uma ordem complexa, à medida em que é,
conforme Fornasier e Ferreira (2015, p. 410) representada por um conjunto
de normas independentes, criadas pelas empresas visando a prática do co-
mércio internacional na contemporaneidade e que se baseia em usos e cos-
tumes comerciais reconhecidos mundialmente. Essa ordem se manifesta na
elaboração e difusão de “contratos padronizados” (incoterms), idealizados
e atualizados pela Câmara Internacional do Comércio.

Conforme Pedro Pontes Azevedo (2006, p. 96), em razão de o conteúdo
das leis estatais mostrar-se muito distante da realidade das práticas comer-
ciais, a década de 60 desencadeou a adoção de uma nova lex mercatoria para
amparar as práticas comerciais internacionais – cada vez mais recorrentes.
A nova lei mercantil conta com os contratos-tipo, as condições gerais de
compra e venda e do Conselho de Assistência Econômica Mútua, os Ico-
terms e as leis uniformes como fontes. 

Há entendimentos conflitantes no que diz respeito à aplicação da lex
mercatoria, à medida em que se questiona sua real eficácia na resolução de
conflitos internacionais por haver muitas lacunas e, em decorrência disso,
existir possibilidade de uma aplicação de forma tendenciosa. Em contrapar-
tida, o comércio internacional é uma zona que dificilmente possibilitará a
intervenção de algum Poder Judiciário de forma satisfatória. A aplicação
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desse ordenamento, então, possui uma característica bastante peculiar: a ar-
bitragem que, conforme Azevedo (2006, p. 102):

O juízo arbitral representa uma importante válvula de escape à morosidade do
judiciário, além de possibilitar a prolação de sentenças tecnicamente mais em-
basadas, em virtude da competência específica dos árbitros eleitos pelas par-
tes, no exercício da autonomia da vontade que lhes é assegurado. 

A pós-modernidade se trata de um momento complexo na esfera jurí-
dica, eis que, diferente da modernidade, não ostenta a soberania estatal
como atributo basilar. De acordo com Dupas (2003), as sociedades sempre
foram controladas por normas. A tradicional, por meio de uma fidelidade
ao mito; a moderna traz um projeto de valor normativo transcendental e a
pós-moderna, por sua vez, tem o conceito de norma como valor substituído
pelo procedimento eficaz, pela capacidade dos especialistas e pelos esque-
mas operacionais.

O fenômeno da globalização e também as facilidades de contato e aces-
so que se desenvolvem tão rapidamente na atualidade, fazem com que dis-
tâncias e fronteiras se tornem minúcias quando na contração de um contrato
de abrangência internacional. Diante disso, a soberania dos Estados se mos-
tra insuficiente para regulamentar os contratos internacionais, visto que,
como teoriza Quintin Alfonsín (1950), do ponto de vista científico e econô-
mico, é inadmissível que o destino de um contrato internacional dependa da
lei de um determinado Estado. O autor alega ser necessário um ordenamento
transnacional – a então nova lex mercatoria. 

À contemporaneidade, outrossim, se torna inconveniente que o Estado
detenha o absoluto controle dessas relações - o positivismo jurídico estrita-
mente associado ao Estado faz-se descabido frente à multiplicidade de re-
lações estabelecidas entre diversos Estados Soberanos. O positivismo, pode
negligenciar muitos aspectos de grande importância para as relações jurídi-
cas; Kelsen (2003) metodiza que a validade da norma do direito positivo in-
depende da validade de uma norma justa. 

Ainda, sob a perspectiva da inadequação do positivismo jurídico calcado
no Estado como regulador das relações jurídicas internacionais, cabe eviden-
ciar o princípio da autonomia da vontade, que fomenta a “determinação inde-
pendente dos particulares, a liberdade contratual” (AZEVEDO, 2006, P. 99).
Esse princípio visa prevenir o dirigismo contratual empreendido pelo Estado,
bem como outras interferências alheias ao pacto firmado entre os contratantes.
Há, portanto, um ponto controvertido, visto que as diretrizes da autonomia da
vontade e o instituto do positivismo jurídico são antagônicos.

De acordo com Azevedo (2006, P. 100), essa questão não visa desrespei-
tar o ordenamento interno das nações, mas dar-lhes possibilidade de utilização
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de normas concebidas no próprio mercado para que sejam solucionados os
litígios provenientes das práticas comerciais internacionais. Entretanto, a
aplicação dessas normas não pode desrespeitar a ordem pública – a aplicação
da lex mercatoria não pode afrontar as normas de cunho estatal legitimadas
por um Poder Legislativo dentro um Estado Democrático de Direito.

Importante também destacar que a autonomia da vontade, regente dos
contratos internacionais, permite que as partes escolham a lei que regula-
mentará a obrigação contraída e, dessa forma, pode-se adotar a lex merca-
toria. Nesse sentido, à lex mercatoria cabe, como instituto supra estatal, re-
gulamentar e orientar relações jurídico econômicas no âmbito internacional,
à medida em que ela designa referências palpáveis para tanto. Note-se que,
conforme Azevedo (2006), não há que se falar em afronta aos preceitos es-
tatais, porque é da natureza da aplicação dos usos e costumes comerciais
que se respeite o ordenamento jurídico interno. 

Apesar de ser referida como uma espécie exitosa de direito mundial, a
lex mercatoria enfrenta contrariedades. Na atualidade, o direito no âmbito
transnacional instiga um debate acerca da abrangência a atuação dos orde-
namentos de caráter transnacional em detrimento das constituições estatais.
Outro aspecto importante diz respeito à esfera econômica, que comanda as
relações entre os entes privados. O instituto da lex mercatoria, estando in-
serido nesse contexto, torna-se subordinado da economia mundial e, por
isso, não é capaz de promover, sozinho, uma conversação entre os entes que
seja consistente, tanto do ponto de vista econômico, quanto do jurídico.

4 ASpECTOS CORRELATOS E DISTINTOS
EVIDENCIADOS NA LEX MERCATORIAMEDIEVAL E
CONTEMpORÂNEA
A lex mercatoria surge entre os séculos XI e XII como um “direito universal
de mercadores para mercadores, constituindo um regime legal de comércio
entre fronteiras locais” (BARROZO, R., 2016, P. 4). Nesse contexto, atua com
relevância na consolidação do Direito Comercial Internacional: a antiga
ordem da lei mercantil se estabeleceu a partir de usos e costumes decorrentes
de práticas repetitivas dentro do cenário comercial e, dessa forma, regulava
as situações a ela subjugadas com força de lei. Já na atualidade, de acordo com
Neves (2009, P. 112), esse instituto constitui um “instrumento da economia
mundial”, que serve à eficiência do sistema econômico, estando subordinada
a este. Embora a ordem jurídica em questão seja essencialmente a mesma, ela
assume formas e múnus diferentes nesses dois grandes momentos.

Partindo-se da constatação de que o instituto jurídico em questão apre-
senta semelhanças e distinções atreladas a um critério sobretudo temporal, o
presente título se propõe a construir uma breve comparação entre a utilização
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da lex mercatoria durante os períodos históricos medieval e contemporâneo,
enfatizando-se semelhanças e divergências, bem como sua importância no
âmbito internacional. 

O pluralismo jurídico enfrentado na Idade Média se distingue do con-
temporâneo principalmente porque, aquele, esteve inserido em um ambiente
cuja figura do Estado não era prestigiada, enquanto este, ainda conserva o
poder Estatal instituído durante a Modernidade. Apesar disso, atualmente o
Estado figura em um mesmo ambiente que outros atores dotados de poder,
que fazem parte de uma estrutura política e jurídica de relevante influência
no cenário mundial. A atuação desses entes, contudo, não anula possíveis
intervenções de um determinado Poder Judiciário, visto que existem situa-
ções que afetam o interesse público.

Um ponto importante a ser destacado diz respeito à influência da reli-
gião durante a Idade Média, e que retoma uma posição relevante na contem-
poraneidade. Conforme Fornasier, M.; Ferreira L.; Ferreira C.F., p. 91, a
pós-modernidade possui grandes exemplos de ressurgimento da religião
atrelada à política, como a proliferação do fundamentalismo islâmico. A par-
tir dessa constatação, é possível dizer que os processos históricos apresen-
tam um caráter cíclico, que embora dotado de novos paradigmas, tende a re-
petir determinadas experiências.

A análise dos contextos medieval e contemporâneo, permite constatar
que, embora ambos sejam dotados de pluralismo jurídico, conforme já ex-
plicado anteriormente, o pluralismo da contemporaneidade é muito mais
complexo que aquele do medievo: enquanto na Idade Média existia uma di-
ferenciação social estratificada, na pós-modernidade reside um cenário hi-
percomplexo, em decorrência principalmente do fenômeno da globalização,
que desconstrói algumas noções preestabelecidas, como as de espaço/tempo
no âmbito jurídico, por exemplo.

No texto “A bukowina global sobre a emergência de um pluralismo ju-
rídico transnacional”, Teubner discute a ideia de uma Bukowina global, sus-
tentada por Eugen Ehrlich5. Teubner compreende que a globalização, sendo
parte da vida cotidiana, ocorre de maneira diversa da idealizada por Kant.
Este, afirmou que a efetivação de uma “paz mundial” exigiria a que os Es-
tados abdicassem de suas constituições em prol de uma confederação polí-
tica de âmbito mundial, conduta que conceberia uma globalização unitária.
Atualmente, entretanto, se experiencia uma globalização que não é unitária,
mas que se desenvolve a partir de processos globalizadores fragmentados,
provenientes da sociedade civil e que atuam em relativa independência da
política. A política, em termos de globalização, foi superada por outros sis-
temas sociais. Questiona-se o porquê do afastamento da produção jurídica em
relação à política: esse distanciamento é fundado nas diferenças estruturais
encontradas nas sociedades cujo sistema jurídico é regido por constituições
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e da sociedade mundial, isto porque a segunda não encontra uma estrutura
correspondente ao acoplamento entre os sistemas jurídico e político que
ocorre na primeira. 

Acerca da lex mercatoria, como um modelo exitoso de “direito mun-
dial”, questiona-se se esta seria um ordenamento jurídico positivo indepen-
dente ou um conjunto de normas sociais que apenas se tornam direito através
de uma decisão proferida pelos Estados – trata-se um caso paradigmático.
De acordo com alguns juristas, a lex mercatoria representa um ordenamento
jurídico global emergente, cujas fontes positivadas são as práticas comer-
ciais frequentes (mundialmente), as diretivas unitárias, os contratos padro-
nizados, as atividades de associações econômicas globais, os códigos de
conduta e as decisões das cortes arbitrais internacionais. Para eles, trata-se
de um direito positivo independente de qualquer soberano estatal. Por outro
lado, alguns teóricos principalmente britânicos e norte-americanos posicio-
nam-se de modo a invocar a soberania estatal; sustentam que todos os fenô-
menos jurídicos no mundo deveriam, necessariamente, ter raízes em um or-
denamento jurídico nacional, demonstrando ao menos um vínculo mínimo
com este último. 

Da notável obstinação em relação às posições sobre o tema supracitado,
é perceptível a existência de um tabu – este, forjado em teorias jurídicas. A
Bukowina global sustentada por Ehrlich, portanto, encontra-se certa relu-
tância, uma vez que no contexto jurídico, em geral, ainda impera a ideia de
Estado-nação. A lex mercatoria, por sua vez, rompe com esse tabu, à medida
em que afirma que apenas disposições de natureza jusprivatista poderiam
produzir direito vigente (sem que existisse um controle por parte do Estado)
e, ainda, porque reivindica validade entre os Estados-nações, inclusive ul-
trapassando as relações “inter – nações”, promovendo um direito válido pró-
prio do plano transnacional.

Depreende-se que as relações econômicas vêm sendo juridificadas, fe-
nômeno que, segundo o autor, evidencia a ingerência da política na adminis-
tração de relações econômicas globais. Além disso, aduz que assim que o me-
canismo contratual produzir o acoplamento estrutural do direito e economia,
a política tenderá a utilizar-se dessa nova configuração para seus próprios fins.
Finalmente, sustenta-se que somente quando for dado o devido enfoque às es-
truturas e processos internos de direito das organizações internacionais pri-
vadas e os procedimentos dos tribunais de arbitragem é que haverá uma trans-
formação essencial no que concerne à repolitização da lex mercatoria. 

Diante dessa observação, embora elencadas situações e estruturas em
uso semelhantes nos períodos históricos supracitados – como o restringimen-
to da soberania estatal, o pluralismo jurídico e também a retomada de influên-
cias religiosas na esfera política -, ressalta-se que a contemporaneidade abri-
ga relações exorbitantemente mais complexas do que aquelas identificadas
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durante o medievo. Além disso e, apesar de a figura do Estado perder desta-
que durante a pós-modernidade, esta ainda conta com a soberania estatal na
resolução de diversos conflitos existentes, inclusive referente a relações
transnacionais, não cabendo apenas à lex mercatoria essa incumbência.

Em ambos os momentos históricos, portanto, a lex mercatoria é dotada
de autonomia, conquanto, durante o medievo, não contava com a figura de
um Estado centralizado. A contemporaneidade, por sua vez, ainda tem for-
temente instituída a figura do Estado - que fora instituída ainda durante a
modernidade. 

CONSIDERAÇõES FINAIS
A Idade Média não dispunha de uma unidade central de poder, o que confi-
gura o pluralismo jurídico depreendido desse período histórico. O Direito
medieval não dependia de estruturas estatais, sobretudo porque em muitos
casos, estas sequer existiam. Especificamente com relação à lex mercatoria,
se por um lado esta se fazia distante de um ente estatal, por outro, aproxi-
mava-se da realidade, uma vez que sua constituição e aplicação era feita
pelos próprios comerciantes. 

Já na contemporaneidade, tem-se a presença ainda forte do Estado, o
que instiga certas contrariedades, no sentido de saber medir abrangência da
atuação dos ordenamentos de caráter transnacional em detrimento das cons-
tituições estatais. Não obstante, a atualidade também alberga pluralismo ju-
rídico, sobretudo no ambiente transnacional. Além disso, a questão econô-
mica é determinante em relações de caráter transnacional, como estas que
envolvem a aplicação da lex mercatoria, considerando que essas relações
se dão, majoritariamente, entre entes privados. Dessa forma, esse instituto
acaba por se subordinar à economia mundial, não podendo estabelecer uma
conversação completa dos pontos de vista econômico e jurídico por si só.

Ambos os momentos, portanto, são dotados de pluralismo jurídico: o
medieval, em virtude de não haver uma unidade central de poder, e o con-
temporâneo, em razão da complexidade das relações transnacionais. A lex
mercatoria medieval possuía o comércio como centro de sua atuação, regu-
lando práticas relativas a este, e administrando-se de modo autônomo, ou
seja, sem tutela estatal. A contemporânea, por sua vez, constitui uma ordem
jurídico-econômica mundial que atua em todo o comércio internacional, re-
gulando transações entre atores privados. Além disso, no cenário contem-
porâneo ainda se faz muito presente a figura do Estado, o que, por sua vez,
muitas vezes torna-se descabido face à multiplicidade de relações que são
estabelecidas no âmbito transnacional. 

As fontes e os instrumentos através dos quais a lex mercatoria é efetivada,
desde o medievo até o presente momento, foram se adaptando às necessidades
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das esferas jurídica e econômica: desenvolvia-se, inicialmente, por meio de
estatutos estabelecidos entre as corporações, costumes mercantis e decisões
da jurisdição mercantil; hoje, entretanto, é respaldada nos contratos-tipo, con-
dições gerais de compra e venda, o Conselho de Assistência Econômica Mútua,
nos Icoterms e nas leis uniformes.

Os dois momentos históricos, portanto, ao apresentar o pluralismo ju-
rídico, abrigam o instituto da lex mercatoria, que se reveste de autonomia
frente à pluralidade dessas relações. As diferenças encontradas no compor-
tamento desse instituto se dão especialmente pela necessidade de adaptação
à hipercomplexidade que vem sendo instituída pela pós-modernidade e tam-
bém, nesse mesmo sentido, devido à maior complexidade de relações esta-
belecidas entre os atores do ambiente transnacional.
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NOTAS

1Acadêmica do Curso de Direito da Unijuí (Universidade Regional do Noroes-
te do Estado do Rio Grande do Sul). Exerce estágio junto à Defensoria Pública do
Estado do Rio Grande do Sul, em Três Passos/RS. E-mail: quadrosbibi@gmail.com.

2 Giovanni Andrea (1417 - 1475), foi bispo e primeiro bibliotecário do Va-
ticano e secretário de vários papas.

3 Charles Donahue Jr. (1941) é escritor e professor de Direito da Universi-
dade de Harvard.

4 Wyndham Anstis Bewes (1857 – 1942) é o autor da obra “The Romance of
The Law Merchant”, que retrata a lex mercatoria.

5 Eugen Ehlrich (1862 – 1922), foi um sociólogo austríaco, amplamente re-
conhecido por desenvolver teorias relacionadas à Sociologia do Direito.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo buscar entender o relacio-
namento entre normas de segurança e saúde do trabalho(SST) e ordena-
mentos jurídicos internos de empresas transnacionais(ETNs), visando al-
cançar entendimento sobre a seguinte problemática: É possível vislumbrar
acoplamentos estruturais entre os códigos de conduta e as normas de se-
gurança do trabalho? Busca-se, portanto, uma compreensão acerca des-
sas relações em um contexto de mundo globalizado, no qual ocorre uma
relativização do papel do Estado Moderno frente às novas formas de or-
ganização supranacionais. Pensando em trazer à tona estas inter-relações
de ordenamentos jurídicos, a partir de uma método de pesquisa sistêmi-
co-construtivista, consistindo em uma relação de fatos observados sobre
o funcionamento das comunicações entre diferentes códigos internos,
abordados a partir de um método monográfico para a obtenção da com-
preensão dos fatos observados, a serem buscados em fontes sociológicas
e jurídicas diversas, caracterizando uma técnica de pesquisa bibliográfi-
co-documental. 

Palavras-chave: códigos de conduta; acoplamentos estruturais; seguran-
ça e saúde do trabalho. 

Abstract: This article aims to understand the relation between Occupation-
al Health and Safety (OHS) norms and Codes of Conduct of transnational
corporations (TNC), in order to reach an understanding of the following
problems: It is possible to observe structural couplings between codes of
conduct and OHS norms? It seeks an understanding of these relations is
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sought in a globalized world context, in which a relativization of the role
of the Modern State in the face of new forms of supranational organization
arise. Thinking of bringing to light these interrelations of legal systems,
based on a systemic-constructivist research method, consisting in a list of
observed facts about the functioning of communications between different
internal codes, approached from a monographic method for the obtaining
an understanding of the observed facts, to be sought in diverse sociolog-
ical and juridical sources, characterizing a technique of bibliographic-
documentary research. 

Keywords: Codes of Conduct; Structural Couplings; Occupational Health
and Safety. 

INTRODUÇÃO
A globalização tem como causa e consequência às empresas transnacionais
(ETNs), a partir disto constroem-se o atual cenário sociológico que passou
a ocorrer a partir do pós-guerra com a acentuação nas décadas finais do sé-
culo XX e início do século XXI. As ETNs são reconstituições de conceitos
e lapidações das chamadas empresas multinacionais (EMNs). Sendo que,
as empresas transnacionais têm como objetivo expandirem seus negócios
para além dos países que já possuem sede. E assim, possuem o poder de
mudar toda a rede de negócios por serem independentes dos códigos estatais.
Isto se deve as características das transnacionais não se restringirem ao ter-
ritório de um único Estado repercutindo em vários locais do globo e criando
redes de comunicação que moldam estruturas sociais e acabam influencian-
do até mesmo as relações internacionais, na forma como se dão.

As empresas transnacionais são possuidoras de um contorno empresa-
rial global, sendo geralmente caracterizadas como uma empresa que com-
preende a sedes em mais de um país, a partir de oportunidades oferecidas
pelos governantes dos respectivos territórios. Tendo com sistema de tomada
de decisões em forma de ciclo, ou seja, não é uma hierarquia como as mul-
tinacionais e sim, um complexo de redes comunicativas que transmitem co-
nhecimento e recursos na realização de operações pertinentes a suas ativi-
dades nos mais diversos locais em que esta presente. 

A normatividade do Estado não consegue mais acompanhar e controlar
essa complexa figura que é a ETN, logo a figura do Estado não é mais cen-
tralizada e hegemônica como ocorria até o século XIX e inicio do século
XX. Mas, agora concorre diretamente com esse novo protagonista do cenário
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globalizado, no qual o papel de “grande regulador” não existe, deixando ao
encargo para a resolução de conflitos entre esses próprios sistemas norma-
tivos que convivem atualmente: os estatais e os transnacionais, havendo
também outros, como os supranacionais e os internacionais.

A transição do século XVIII para o XIX foi de extrema importância
para a saúde e segurança do trabalhador, pois foi neste período em que a pro-
dução de bens se intensificou e começaram a surgir imensas necessidades
em prol do empregador e do empregado. Devido à falta de regulação em di-
versos setores como, por exemplo, equipamentos de segurança, condições
adequadas para o trabalhador, direitos ao empregado, trabalho infantil, entre
tantas necessidades desconsideradas na Revolução Industrial. A falta de re-
gulação para tal atividade produtiva permitia que ocorressem excessos e
violações a princípios hoje largamente utilizados no âmbito jurídico como
a dignidade da pessoa humana, a partir disso conforme foram ocorrendo as
lutas sociais pela criação de direitos, as limitações que eram necessárias pas-
saram a existir, criando-se um cenário no qual não haveriam tantos abusos
e problemas no processo produtivo, visando o trabalho como meio de satis-
fação do homem e não o contrário. 

A SST tem como finalidade garantir os direitos e dignidade dos traba-
lhadores. Impondo assim, normas negativas (proibições de atos que podem
por em risco à saúde e a vida do trabalhador) e positivas (incentivam a imple-
mentação de providências à proteção da saúde e segurança do trabalhador)
em relação ao Estado e ao trabalhador. Esse conjunto de regulações estatais
diz respeito a procedimentos e metodologias legalmente estabelecidos aos
empregadores e empregados, que são responsáveis por diminuírem significa-
tivamente a ocorrência de acidentes no trabalho, como também, os agravos à
saúde do trabalhador. Como principal objetivo da SST, podemos perceber que
proporcionar um ambiente de trabalho saudável é de grande importância para
ambas às partes, pois minimizando as situações de risco e os locais nocivos à
saúde do trabalhador, as empresas aumentam suas taxas de lucratividade, pos-
suindo assim, a grande parte de seus funcionários ativos e não tendo gastos
extras com indenizações, medicamentos, multas, entre outras despesas.

A influência sociojurídica desses atores se estende pelos mais diversos
campos de interação social e comunicação entre sistemas, portanto mostra-
se de grande importância analisar como se dão as ações destas empresas
num âmbito geral, porém neste artigo focaremos na relação com a figura do
trabalhador e com as normas de segurança e saúde do trabalho (SST).

A partir disso, visa-se alcançar entendimento sobre a seguinte proble-
mática: É possível vislumbrar acoplamentos estruturais entre os códigos de
conduta e as normas de segurança do trabalho? Afinal, há uma grande lacuna
quanto ao conhecimento acerca dos regimentos internos das ETNs e, por
isso, deve-se buscar uma maior compreensão desta problemática.
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Claro, que mesmo em uma análise preliminar pode-se perceber que
estes acoplamentos buscados realmente existem, porém a observação destes
se torna dificultosa devido a já referida falta de conhecimento, logo deve-
se manter a busca da compreensão destes ordenamentos jurídicos transna-
cionais. Os acoplamentos seriam normas compartilhadas entre as SST e có-
digos de conduta das ETNs, quanto aos mais diversos aspectos do processo
produtivo realizado, desde a classificação dos equipamentos de segurança
até a operação de máquinas e instrumentos utilizados. 

Um de nossos objetivos será a busca de diferentes interpretações e apli-
cações de normas muito semelhantes ou idênticas, visando se é possível a
partir disso encontrar os acoplamentos entre ambos os ordenamentos jurí-
dicos analisados. 

Outro será analisar as semelhanças na forma com que ambos atingem
os trabalhadores, visando enxergar os acoplamentos no comportamento des-
tes códigos quanto ao indivíduo, acerca de todos os efeitos na vida do
mesmo, principalmente sobre sua saúde e segurança. 

Para isso, nos utilizaremos de uma metodologia sistêmico-construti-
vista, visando construir um sentido e compreensão claros acerca do objeto,
com um método monográfico e técnica bibliográfica-documental, registran-
do tudo o que é observado de forma clara e coesa. 

CApÍTULO 1
A busca por acoplamentos entre os códigos de conduta de Empresas Trans-
nacionais (ETNs) e as normas de SST, é uma forma de se conhecer mais a
fundo o comportamento destas quanto ao tratamento de funcionários e de
certa forma, até mesmo serve para identificar o efeito de lógicas de mercado
sobre as empresas e suas normas internas.  Afinal, como o fator econômico
interfere no comportamento de ETNs é algo que tem consequências sobre
todas as pessoas e entidades (Estados, empresas terceirizadas, etc.) que são
direta ou indiretamente ligados à transnacionais. 

Portanto, obter este conhecimento é a uma etapa inicial para a com-
preensão destas pessoas jurídicas e de suas ações e relações. Pois a obser-
vação feita possui enfoque na figura do trabalhador, e busca entender o que
este é dentro da lógica jurídica e econômica das empresas.

A partir disso, pode-se dizer que um bom modo de olhar o que acontece,
ou deveria acontecer é observando os códigos de condutas de ETNs e tentar
localizar normas acerca da segurança e da saúde do trabalhador e compara-
las com as de Estados. Tentando captar particularidades e semelhanças, que
possam indicar acoplamentos entre sistemas jurídicos próprios de transna-
cionais e países que venham a ser observados. 

Na observação feita neste artigo buscou-se utilizar a lógica apresentada
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na teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann. Que descreveu a socie-
dade como um resultado de processos comunicativos envolvendo informa-
ção, participação e compreensão, que constituiriam a sociedade e seus sis-
temas. Sendo que, estes sistemas seriam responsáveis pela complexidade e
pela criação de processos comunicativos mais eficientes sobre as mais di-
versas áreas, como por exemplo, o direito. 

O Direito, ou sistema jurídico, seria um sistema que geraria processos
comunicativos acerca de conflitos e traria soluções para estes, sendo isso
uma espécie de “resposta” do sistema para o processo comunicativo que
gerou a demanda. Além disso, no livro O Direito da sociedade, Luhmann
descreve o comportamento sistêmico do Direito, seu funcionamento e inte-
ração com outros sistemas. 

Os sistemas sociais teriam uma espécie de programa que gerenciaria
o comportamento e as resoluções do sistema, no caso do Direito esse pro-
grama é composto pelas leis, jurisprudência, costume, dentre outros. Sendo
que o sistema segue apenas as suas próprias fontes e tem sua lógica de fun-
cionamento independente, caracterizando um fechamento operativo.

Outra característica que define os sistemas sociais como o Direito é a
abertura cognitiva, ou seja, a capacidade do sistema de reconhecer fatos e
fenômenos sociais e dar uma interpretação própria conforme seu programa.
Um exemplo jurídico são os processos/julgamentos realizados no dia-a-dia
do mundo do Direito. 

Partindo disso, passamos a analisar como é a relação de quatro países
com segurança e saúde do trabalho, buscado indicativos de como ocorrem
as relações de trabalhos nestes e qual o nível de comprometimento de em-
presas atuantes nos países quanto a normas de SST. Os quatro países elen-
cados foram Brasil, China, Estados Unidos e Rússia. 

Todos os quatro países são grandes economias, estando entre as 20
maiores do mundo, sendo que boa parte do PIB destes países vem do setor
produtivo. Neste artigo, pretendemos olhar para os números da mineração,
visando trazer um olhar empírico sobre as relações de trabalho nessa área
em todos os quatro países.

Estes quatro países possuem grandes reservas minerais e empresas gi-
gantescas com base e atuação em seus territórios. Podemos citar exemplos
de transnacionais que atuam na mineração de cada país, no Brasil: Vale, Sa-
marco e CBMM, na China: Shenhua, Zijin e Chalco, nos Estados Unidos:
Goldcorp e Newmont e na Rússia: MMC Norilsk Nickel e Alrosa PJSC. 

Algo interessante é que todas as companhias citadas estão entre as 50
maiores do mundo, sendo responsáveis por um grande volume de produção
dos mais variados minerais. Essas companhias empregam milhares de pes-
soas e geram gigantescas receitas onde atuam, tendo muita relevância na
economia desses países. 
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Com isso, percebe-se que há uma grande influência econômica sobre
decisões políticas que afetem a atuação dessas ETNs, como é comum acon-
tecer em diversas situações. Caracterizando uma atuação do sistema eco-
nômico global sobre o sistema político de cada país, através da reflexivi-
dade de comportamentos e interesses econômicos dentro do campo de
atuação da política. 

Um exemplo brasileiro é o da empresa brasileira Samarco S/A. Cuja
barragem no município de Mariana-MG rompeu-se, causando um dos maio-
res desastres ambientais da história, afetando todo o Rio Doce e parte do
Oceano Atlântico. O caso gerou muitos problemas socioambientais não re-
solvidos até a atualidade, com a empresa fazendo pressão econômica para
retomar as atividades na área do desastre e evitando grandes penalizações
por parte do governo brasileiro. 

O caso demonstra a capacidade destas empresas em se equipararem
com Estados quanto a questões de poder, sendo capazes de se esquivarem
de grandes punições e influenciarem decisões políticas a seu favor. Através
de favores econômicos e suborno, a companhia conseguiu manter operações
na mina Germano e utilizar-se da barragem de Fundão além da capacidade
desta, o que gerou o desastre.

Houveram 18 mortes confirmadas ligadas diretamente ao rompimento
da barragem, 12 destas de trabalhadores de empresas terceirizadas que pres-
tavam serviços para a Samarco. Além de um trabalhador da própria Samar-
co, o que nos dá um vislumbre da falta de preocupação da empresa quanto
aos trabalhadores envolvidos na operação da barragem, que foram mortos
pela negligência quanto a segurança da atividade que estavam desempe-
nhando para a empresa. 

Esse tipo de problema não ocorre apenas no Brasil, os outros países an-
teriormente citados também tem ocorrências similares. Os Estados Unidos,
por exemplo possuem um histórico de 726 desastres envolvendo mineração
desde 1839, segundo o registro do The National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH), órgão do governo americano. O último foi re-
gistrado em 2010. 

O último desastre americano na mineração ocorreu na mina de carvão
de Upper Big Branch Mine-South no estado de Virgínia Ocidental, causando
a morte de 29 trabalhadores da mina devido a uma explosão de gás natural.
Segundo o órgão público norte-americano Mine Safety and Health Admi-
nistration (MSHA), grande parte das mortes foi causada por violações as
normas de SST por parte da mineradora, ampliando os efeitos da explosão
e aumentando o número de mortes devido à falta de infraestrutura da mina. 

Devido ao forte engajamento popular, mesmo com pressão econômica
por parte da Alpha Natural Resources, companhia responsável pela mina,
houve o encerramento das atividades na mesma. Porém, a empresa conseguiu
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se esquivar de punições severas quanto ao desastre e ganhou batalhas judi-
ciais contra famílias de trabalhadores com certa facilidade. 

Contudo, os números de desastres não somam todas as mortes ligadas
a mineração nos EUA, havendo também mortes isoladas ocorrendo devido
a acidentes menores ou doenças. Segundo o MSHA, ocorreram entre 2006
e 2015 aproximadamente 2000 mortes ligadas a mineração em território
americano, a maioria relacionadas a problemas de segurança ou saúde que
podiam ser evitados com maior precaução.

Assim, fica evidente que a grande problemática dos acidentes e desas-
tres e consequentes mortes é a falta de cuidados e precauções quanto a se-
gurança e a saúde dos trabalhadores. Sendo que este problema é gerado pelo
fato de interesses econômicos, ou seja, ocorre uma espécie de “sobreposi-
ção” do sistema econômico aos sistemas político e jurídico, fazendo com
que a economia passe a interferir na tomada de decisões destes sistemas mais
do que deveria.

O grande problema que isso gera é o desequilíbrio de forças entre sis-
temas, que culmina na supervalorização de comunicações de caráter econô-
mico, levando decisões econômicas a ganharem mais importância do que
as decisões políticas ou jurídicas, descumprindo legislações protetivas que
garantiriam direitos dos trabalhadores, e fazendo com que as empresas mi-
nimizem estes tópicos em seus regimentos internos, reduzindo a capacidade
dos trabalhadores de provocarem os sistemas jurídico ou político buscando
proteção, pois reduz-se a eficácia deste processo comunicativo.

A referida “sobreposição” de um sistema ao outro, ocorre devido a in-
ternalização de influências do sistema agigantado por parte do sistema que
está sendo influenciado, gerando um certo rompimento com o programa pró-
prio do sistema que está sofrendo uma grande influência. Esta influência se
dá por meio de processos comunicativos que ocorrem através de acopla-
mentos estruturais e reflexividade entre ambos.

O fenômeno não acaba com a autopoiese de sistemas sociais consolida-
dos, mas compromete significativamente a tomada de decisões por parte do
sistema que está sofrendo uma influência muito intensa por parte de outro,
fazendo com que algumas decisões e processos comunicativos ocorram de
forma um pouco incompatível com o fechamento operativo do sistema.

Portanto, acabam ocorrendo problemas como a “economização” da po-
lítica e do direito, com uma sobreposição de interesses financeiros aos di-
reitos dos indivíduos que desempenham funções nas ETNs que interferem
na aplicação de garantias e direitos por parte dos Estados, reduzindo os tra-
balhadores a meras peças de sistemas produtivos que visam apenas os inte-
resses do capital.

Sintomas desse problema são os comportamentos negligentes das
ETNs quanto ao cumprimento de normas de SST, levando a ocorrência de
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acidentes e desastres que poderiam ser evitados, devido a tentativa de redu-
zir gastos em processos produtivos ou extrativistas.

Em países como China e Rússia esse problema se intensifica, pois há
governos autoritários que cedem mais facilmente a interesses de companhias
em troca de favores e suborno, já que não há fiscalização efetiva por parte
de órgãos internacionais, números são mais facilmente fabricados e ocorre
um maior índice de problemas que são ocultados do conhecimento da co-
munidade internacional. 

Especialmente na China, onde há uma ditadura instalada, a fiscalização
por organizações de direitos humanos é extremamente difícil, assim com
quase não ocorrem sanções contra empresas ou contra o governo chinês de-
vido ao descumprimento de normas de SST e outros direitos, pois a impor-
tância da economia chinesa é muito grande para a comunidade internacional.
Não há interesse o suficiente em impor sanções, devido ao risco de desace-
lerar a economia chinesa. 

Infelizmente, não há grandes chances de se reverter este fenômeno tão
cedo, são necessárias diversas transformações sociais a nível global para
que isso ocorra. E atualmente não há forma de impedir todas as violações
que ocorrem por parte das ETNs. 

Existem tendências de resolução através da criação entidades suprana-
cionais com soberania própria que pudessem fiscalizar melhor as ações de
Estados e transnacionais, porém é algo um pouco longe da realidade atual-
mente, apesar de não ser algo impossível. 

Já existe a experiência da União Europeia, que vem tomando contornos
supranacionais, apesar desse mérito ainda ser discutível, a organização têm
um nível de autonomia interessante e estruturas político-jurídicas sólidas,
conseguindo mediar diversas relações interestatais da comunidade europeia.

Talvez esse seja o caminho para a redução de violações de normas de
SST e direitos humanos, se for descobriremos conforme forem desenvolvi-
das as organizações supranacionais e elas agirem. Acabaremos por verificar
a eficácia de suas decisões e a suscetibilidade aos problemas enfrentados
por Estados em normatizar condutas e fenômenos sociais.

Através disso, pode ocorrer até mesmo um aperfeiçoamento dos siste-
mas com a internalização de novas propostas de resolução de problemas de
caráter estrutural que afetem os mesmos.

CApÍTULO 2
A mineração corresponde por cerca de três por cento do PIB global, porém,
ela desempenha um papel fundamental do desenvolvimento produtivo global,
sendo a base para a obtenção de matérias primas dos mais diversos produtos
utilizados por pessoas do mundo todo no seu dia a dia. Portanto, é devido à
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atividade mineradora que obtemos boa parte do que é consumido no planeta
desde materiais de construção à eletroeletrônicos.

Um aspecto importante desse fenômeno é o tratamento que se dá ao
trabalhador no ambiente de exploração extrativista de minérios. O trabalha-
dor é a base de todo o processo de extração e processamento dos recursos
minerais, desempenhando boa parte do papel de transformação e utilização
desses recursos naturais. Por este motivo, é crucial a observância das rela-
ções entre empregador e empregado, quanto a questão de condições de saúde
e segurança do trabalhador, pelo fato de que muitas vezes o individuo é visto
como uma mera peça do sistema produtivo perdendo características huma-
nas frente a lógica do mercado.

No momento atual, verifica-se a importância da Saúde e Segurança do
Trabalhador (SST), como um conjunto de normas que visa à proteção do tra-
balhador perante um ente maior, como o Estado ou até mesmo, o empregador.
A partir dessa lógica normativa, criam-se tendências já referidas para a reso-
lução desta problemática através de organizações supranacionais que dedi-
quem-se a supervisão e aplicação de normas da SST sobre Estados e ETNs.

Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca
de 2,3 milhões de pessoas morrem em seus ambientes laborais por ano no
mundo. Sendo que, o Brasil encontra-se em 4º lugar no ranking mundial de
mortes por acidentes de trabalho, ficando atrás apenas da Rússia, Estados
Unidos e China.

O diretor-geral da OIT, Guy Ryder, alertou para a situação inaceitável de 2,3
milhões de mortes por ano por acidentes e doenças do trabalho, e de 860 mil
pessoas que sofrem algum tipo de ferimento todos os dias no mundo. Segundo
ele, os custos globais, diretos e indiretos, chegam a 2,8 trilhões de dólares, ou
quase 7 trilhões de reais. 

O Brasil está em 4º lugar no ranking devido ao fato de acontecerem 700
mil registros de acidentes anualmente em média no país. Sendo que, segundo
os dados do Anuário Estatístico da Previdência Social de 2015, cerca de 612,6
mil acidentes foram ocasionados e, dentre eles, 2.500 trabalhadores foram a
óbito. E a segunda classe que mais obtém acidentes é a área industrial, sendo
responsável por 41,09% dos acidentes, ficando atrás apenas para o setor de ser-
viços. No Brasil é considerado acidente “acidente de trabalho é o que ocorre
pelo exercício do trabalho a serviço a empresa ou pelo exercício do trabalho
dos segurados referidos no inciso VIII do artigo 11 desta lei provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução,
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho” (BRASIL, 1991).

O setor que mais gera acidentes laborais no Brasil atualmente são os Ser-
viços com 76.256 mil acidentes anuais. Eles são chamados se setor terciário,
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abrangendo as atividades do comércio, prestações de serviços como o trans-
porte, rede de comunicações, instituições financeiras, administrações pú-
blicas, entre outras. A grande questão é que o setor terciário é o maior setor
na atualidade, sendo responsável por 73,3% do Produto Interno Bruto (PIB)
do país e 55,69% dos registro de acidentes. Entretanto, o setor industrial
vem logo em seguida com 46.673 acidentes anuais, o que corresponde a
41,09% dos acidentes laborais no país. Devemos observar que a indústria
representa apenas 25% dos trabalhadores registrados no país, ou seja, é o
setor que ocasiona o maior índice de acidentes de trabalho no Brasil.

A Rússia é o 3º país no ranking mundial de mortes por acidentes de tra-
balho, sendo que 3.090 trabalhadores foram a óbito em 2013 segundo dados
da OIT que fundamentaram o ranking. Seguido pelos Estados Unidos da
América (EUA) que está em 2º lugar no ranking com 5.764 óbitos de traba-
lhadores. E em 1º lugar a China com 14.924 óbitos. 

No caso da mineração, foco deste artigo, as condições e números tam-
bém são alarmantes. No Brasil encontramos como principal causa desse
grande número de acidentes o fato de os empregadores desrespeitarem as
normas básicas de segurança e ás más condições dos locais de trabalho. No
país encontramos a Norma Regulamentadora 22 (NR22) que diz respeito à
segurança e saúde ocupacional na mineração, aplicando-se a minerações
subterrâneas, a céu aberto, garimpos, beneficiamentos minerais e pesquisa
mineral. Com isso, fica indispensável à supervisão técnica de um profissio-
nal habilitado legalmente que deverá registrar as atividades de supervisão e
observações e intervenções propostas e realizadas que devem ficar a dispo-
sição de órgãos fiscalizadores. A NR trás o Programa de Gerenciamento de
Riscos (PGR) onde deve ser efetuado um controle de riscos antes de o tra-
balhador iniciar seu trabalho, observando se as condições não oferecem ris-
cos graves a saúde e segurança do trabalhador como riscos físicos, químicos
e biológicos, atmosferas explosivas, deficiências de oxigênio, entre outras
medidas previstas no tópico 22.3.7. As regiões brasileiras que são mais pro-
pensas a acidentes de trabalho no setor extrativo são os estados do Pará e
Minas Gerais que concentram as principais regiões mineradoras do país.
São os estados brasileiros onde os trabalhadores têm a maior probabilidade
de virem a óbito. De 2000 a 2010 a Fundação Jorge Duprat e Figueiredo
(Fundacentro) constatou que enquanto o índice médio de acidentes no Brasil
era de 8,66%, o indicador médio de acidentes de mineração em Minas Gerais
era de 21,99%, ou seja, quase três vezes maior que a média nacional dados
do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE).

A diretora da Secretaria de Saúde de Minas Gerais Marta Freitas aponta
como os maiores problemas a falta de metodologia adequada e de uma atua-
lização sistemática, pois a maioria dos casos não fecha com o ocorrido. Em
cerca de quatro anos foi constatada apenas uma morte na mineradora Vale
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(MG), sendo que na realidade os números são muito maiores segundo a di-
retora, já que, a empresa alega um número maior de mortes a caminho do
hospital, sendo que na verdade, a maioria dos acidentes são decorrentes de
explosões, choques e desabamentos, onde muitas vezes não é nem possível
a retirada dos corpos para o enterro. Além disso, é encontrado na legislação
brasileira o termo “ato inseguro”, onde o trabalhador passa a ser responsa-
bilizado pela própria morte ou acidente, mesmo que, as condições de risco
tenham sido proporcionadas pelo empregador, seja pela negligência de não
ter realizado o PGR ou simplesmente pelo descaso com o trabalhador. Outro
fato relatado pela diretora são as próprias normas de controle interno da mi-
neradora, ou seja, os códigos de conduta, que visam regular os conjuntos de
ações, políticas, normas e métodos existentes em consequência na proposta
de chefes e empregados que tem o objetivo de prever qualquer eventualida-
de, riscos e complicações, bem como afetar justamente o bom desenvolvi-
mento da empresa.

CONSIDERAÇõES FINAIS 
Ao observarmos as relações de trabalho e as normas de SST, quanto ao cum-
primento das mesmas, vemos que ocorrem diversas violações e problemas
no processo de aplicação deste tipo de norma nos mais diferentes ambientes.
Especialmente na mineração, ocorrem diversas deturpações e inconformi-
dades com a normatividade vigente.

Como ficou constatado, esses problemas ocorrem devido a sobreposição
de interesses econômicos à decisões próprias da política e do Direito, com-
prometendo o funcionamento desses dois sistemas. O que denuncia a neces-
sidade de revisão de certos processos comunicativos e de características es-
truturais de nossa sociedade em busca de soluções para tal problemática.

Fica evidente nas observações realizadas a necessidade da realização de
mudanças em alguns aspectos do comportamento de transnacionais. Afinal,
com o atual cenário ocorrem diversas violações de direitos e mortes, devido à
pouca relevância dada as normas de SST, em detrimento da lucratividade.

Portanto, espera-se que tal análise sirva para direcionar esforços para a
busca de soluções e tenha apontado tendências significativas para tal. Permi-
tindo que tais problemas não permaneçam na obscuridade do desconhecimento.  

Com isso, espera-se que logo surjam mais informações e propostas de
solução, levando a melhoria das condições em que vivem os indivíduos tra-
tados no presente artigo, com o fim de violações a seus direitos e maiores
garantias por parte de seus empregadores.  
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NOTAS

1 Artigo elaborado a partir do projeto de pesquisa “Novas Tecnologias, Di-
reitos Humanos e Responsabilidade” apoiado pelo PIBIC/CNPq, desenvolvido
de janeiro de 2014 a dezembro de 2018.

REFERÊNCIAS

Acidentes de trabalho no Brasil em 2013: comparação entre dados selecio-
nados da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE (PNS) e do Anuário Esta-
tístico da Previdência Social (AEPS) do Ministério da Previdência Social.
André Luis Santiago Maia Cezar Akiyoshi Saito Juliana Andrade Oliveira,
entre outros. [S.D] < http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/projetos/es-
tatistica/boletins/boletimfundacentro1vfinal.pdf > Acessado em 06 nov.
2017.

Acidentes na mineração superam em até três vezes a média nacional, mostra
fundação [07 jul. 2016] < https://www.brasildefato.com.br/2016/07/08/aci-
dentes-na-mineracao-superam-em-ate-tres-vezes-a-media-nacional-mos-
tra-fundacao/ > Acessado em 07 nov. 2017.

All Mining Disasters: 1839 to Present. The National Institute for Occu-
pational Safety and health (NIOSh). Disponível em: <https://www.cdc.
gov/niosh/mining/statistics/content/allminingdisasters.html > Acesso em 10
nov. 2017.

BEDINELLI, Tatiana. Samarco pagou só 1% do valor de multas ambientais
por tragédia de Mariana. Disponível em: <https://brasil.elpais. com/bra-
sil/2017/08/08/politica/1502229456_738687.html > Acesso em 06 nov. 2017.

Brasil é o 4º país no ranking mundial de mortes por acidentes no trabalho.
[S.A.]  <http://www.esquerdadiario.com.br/Brasil-e-o-4o-pais-no-ranking-
mundial-de-mortes-por-acidentes-no-trabalho> Acessado em 04 nov. 2017.

Brasil é 4º lugar no mundo em acidentes de trabalho. [S.A.] <https://esquer-
daonline.com.br/2017/04/06/brasil-e-4o-lugar-no-mundo-em-acidentes-de-
trabalho/> Acessado em 28 out 2017.

SUMÁRIO



ELS, Frik. Top 50 biggest mining companies. 3 abr. 2017. Disponível em:
<http://www.mining.com/top-50-biggest-mining-companies/ > Acesso em
28 out. 2017.

NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Editora WMF
Martins Fontes, 2009. 1ª Edição.

Number and rate of Occupational mining fatalities by year, 2006-2015. The
National Institute for Occupational Safety and health (NIOSh). Dispo-
nível em: <https://www.cdc.gov/niosh/mining/UserFiles/statistics/15g09aaa.
svg > Acesso em 8 nov. 2017. 

OIT apontou o Brasil como o 4º pior país do mundo em segurança do traba-
lho em 2013,04 jun. 2014 [S.A] < https://noticias.r7.com/internacional/oit-
apontou-o-brasil-como-o-4-pior-pais-do-mundo-em-seguranca-do-traba-
lho-em-2013-04072014> Acessado em 28 out 2017.

SINAIT, 28/08/2014 <http://www.protecao.com.br/noticias/estatisticas/
oit:_2,3_milhoes_de_mortes_por_acidentes_de_trabalho_no_mundo/AQy
AAcji/7087 > Acessado em 28 out 2017. 

Veja lista de mortos e desaparecidos no rompimento de barragem em MG
[S.A.] Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/11/
veja-lista-de-desaparecidos-no-rompimento-de-barragens.html > Acesso
em 26 out. 2017. 

SUMÁRIO



DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA À
INTERNORMATIVIDADE: O DESAFIO DO ESTADO E
DO DIREITO FRENTE ÀS NOVAS TECNOLOGIAS.

Dailor dos Santos.
Doutorando em Direito Público (UNISINOS).
Mestre em Direito Público (UNISINOS).
Especialista em Direito do Estado (UFRGS).
Professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo.
Universidade Feevale. Rio Grande do Sul. Brasil.

Resumo: O presente estudo analisa as possibilidades de uma nova con-
cepção de Estado e de Direito que possa dar respostas aos riscos que
apresentam, na pós-modernidade, as novas tecnologias. O problema de
pesquisa consiste em saber de que modo o Estado pode dar respostas
aos dilemas apresentados pelas novas tecnologias e como a internorma-
tividade pode contribuir para esse processo. Centra-se o estudo em duas
linhas de entendimento: compreender a crise do Estado na pós-moderni-
dade e avaliar as possibilidades que a internormatividade, como nova
fonte do Direito, oferece ao Estado, redefinindo a atuação legislativa e
judiciária. O estudo alicerça-se em pesquisas bibliográficas e adota em
sua abordagem o método dialético e conclui que a internormatividade
deve ser assimilada pelo Estado e pelo Direito, inclusive como perspectiva
para permitir uma nova atuação administrativa do Estado e possibilitar a
gestão administrativa dos riscos das novas tecnologias, mediante a atua-
ção, redefinida e ampliada, de agências estatais.

Palavras-chave: Novas Tecnologias; Internormatividade; Agências; Pós-
modernidade.

Abstract: The present study analyzes the possibilities of a new conception
of State and Law that can give answers to the risks presented, in post-
modernity, by new technologies. The research problem consists in knowing
how the State can give answers to the dilemmas presented by new tech-
nologies and how internormativity can contribute to this process. The study
focuses on two lines of comprehension: understanding the crisis of the State
in postmodernity and evaluating the possibilities that internormativity, as a
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new source of Law, offers to the State redefining legislative and judicial
action. The study is based on bibliographical research and uses the di-
alectical method and concludes that internormativity should be assimilated
by the State and Law, including as a perspective to allow a new adminis-
trative action of the State and to enable the administrative management
of the risks of new technologies, through the action, redefined and expand-
ed, of state agencies.

Keywords: New Technologies. Internormativity; Agencies; Postmodernity.

1 INTRODUÇÃO 
A contínua evolução dos avanços tecnológicos aponta para a insuficiência
das clássicas abordagens estatais sobre os limites, possibilidades e riscos
das novas tecnologias. Os valores constitucionais – como a dignidade da
pessoa humana – são desafiados pela técnica, que já permite falar em uma
apropriação ética pós-humana.

Diante dos intermináveis anúncios da técnica e da redefinição do próprio
ser humano a partir das novas tecnologias – compreendidas, para os limites
deste estudo, como o somatório de eventos que indicam a evolução tecnoló-
gica em todas as áreas do conhecimento humano e em sua infinita multiplici-
dade criativa, em uma aspiração a um contínuo progresso –, que papel restará
ao Estado? Dentro dessa dinâmica emerge novo questionamento: como – e
quem – poderá instrumentalizar o gerenciamento de riscos em uma atuação
estatal objetiva, atualizada e imediata? O Estado e o Direito, na tentativa de
cotejar as inovações do progresso científico com os riscos impostos à huma-
nidade, possuem apenas ferramentas concebidas na modernidade, incapazes
de dar resposta satisfatória aos contrassensos pós-modernos. 

Seria isso o fim do Estado ou, ao contrário, a necessidade de reconfi-
guração de suas funções, de seu papel e de seus atributos? Busca-se, aqui,
compreender a (in)satisfatória atuação do Estado para fazer frente às novas
tecnologias, centrando-se a análise nas perspectivas admitidas pela inter-
normatividade, ou seja, pelo reconhecimento – que também deve ser pauta-
do pela ação estatal – da existência de múltiplas fontes de Direito.

Refundar a ação estatal implica reconhecer, ao mesmo tempo, a neces-
sidade de uma atuação voltada para o tempo presente, o que implica, por sua
vez, uma guinada no modo de compreensão da ação do Estado: de uma pers-
pectiva curativa (satisfeita com a análise permitida pela juridicização) deve-
se avançar para um enfoque preventivo (a objetividade exigida pela prática
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internormativa e inerente à velocidade das comunicações pós-modernas).
Assim, de um Estado centralizador deve-se passar à concepção de um Esta-
do indutor e regulador de avanços tecnológicos. A proposta, para atingir esse
fim, reside na atuação estatal fundada na modificação e aprofundamento das
competências das agências, ampliando o foco da regulação.

O estudo compartimenta-se em duas perspectivas: inicialmente exa-
mina a crise, ou o fim, do Estado, nos derivativos que informam a ruptura
da construção moderna da ação estatal e, após, aponta os limites da inter-
normatividade como exemplo privilegiado da multiplicidade das fontes do
Direito, verificando as suas possibilidades na redefinição da atuação estatal.
Na abordagem adotar-se-á o método dialético, viável para apontar, a partir
das contradições detectadas, um caminho que não ignore a contínua recon-
figuração da realidade.

2 ApÓS O FIM DO ESTADO
O Estado, conceito ligado à modernidade (FILHO; CHUT, 2009), está per-

dendo a primazia da condução do jogo político? A pergunta é desafiadora,
mas não traz, em si, uma resposta definitiva. Não há dúvidas de que o Estado
enfrenta um somatório de crises: constitucional, conceitual, funcional, po-
lítica e estrutural (MORAIS, 2002). A soberania dilui-se em uma sociedade
cada vez mais complexa, internormativa e globalizada; as promessas do Es-
tado Social confrontam-se com as limitações orçamentárias e de cunho ideo-
lógico que questionam a conveniência e a amplitude das ações estatais; os
limites constitucionais de atuação estatal tornam-se pouco nítidos em face
da fragmentação política, do ativismo dos poderes constituídos e da permea-
bilidade contínua de conteúdos da globalização; a tripartição de poderes
perde a definição de suas fronteiras em face da multiplicidade pós-moderna
de locais de poder e, por fim, a própria democracia parece dissociar-se da
atuação exclusivamente estatal, cedendo espaço ao pluralismo da sociedade
em rede e ao poder do mercado. 

Essa multiplicidade de fatores, todavia, realmente anuncia o fim do Es-
tado? Seria o término de uma das maiores concepções modernas e o início
da superação de uma centralização soberana, normativa e decisória? Encer-
rado o Estado – em face de sua insuficiência para fazer frente a todos os pro-
blemas pós-modernos – a quem competiria o exercício de suas clássicas
competências? O Estado, na pós-modernidade, está condenado a não fun-
cionar e isso significa o seu fim?

Anunciar o fim ou a superação do Estado incide, de início, em um con-
trassenso, por pressupor a mítica possibilidade de partir de um marco zero,
em que o Estado poderia, após atingir o seu ápice, ser simplesmente ignorado
ou substituído por novas formas de organização social. O retorno fantástico
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ao instante-anterior-ou-posterior-ao-Estado – pois é isso que o fim do Es-
tado traz em seu anúncio – revela-se inconcebível em sua própria historici-
dade, pois a herança das mazelas e das conquistas que o Estado gerou não
pode ser subtraída do tempo; não há como cristalizar o tempo e fugir do Es-
tado, pois também ele se trata de derivativo de processos políticos e de cri-
tério orientado prospectivamente.

Na conjugação do jogo político, a sociedade – sem o Estado – estaria
disposta, e habilitada, a gerir interesses públicos sem um ente centralizador,
dotado de competências políticas e jurídicas? Em suma: o que é possível
conceber, politicamente, após o anúncio do fim do Estado?

Aqui talvez esteja o início de uma resposta: o Estado não chegou ao
fim; a pós-modernidade (BAUMAN, 2011) apenas revelou a insuficiência
das clássicas atuações estatais e a insustentável letargia das práticas buro-
cráticas concebidas na modernidade. O que se anuncia como fim correspon-
de, na verdade, há uma crise do Estado, diante da qual ele necessariamente
deve reinventar-se para seguir cumprindo as suas tarefas políticas. O novo
papel do Estado, exigido pela pós-modernidade e por suas contínuas inter-
conexões, deve retirar-lhe da posição de soberano para transformá-lo em
partícipe e indutor dos processos sociais. 

A mais importante virada talvez esteja ligada à multiplicidade de fontes
do Direito, cada vez mais evidente: a pós-modernidade impõe que seja re-
definido o âmbito de atuação do Estado, sem que seja preciso conceder-lhe
o monopólio da produção legislativa. Isso permitiria, a um só tempo, abrir
o Estado para as demandas pós-modernas (pois a velocidade das inovações
sociais e tecnológicas não encontra respaldo nas clássicas ferramentas es-
tatais legislativas), ampliar o campo de observação do Poder Judiciário (ins-
trumentalizando a apreciação judicial com ferramentas internormativas, in-
trinsecamente ligadas à velocidade das demandas sociais e, principalmente,
de mercado) e conceder maior autonomia à participação da sociedade (o Es-
tado limitar-se-ia a estabelecer diretrizes gerais – a partir de um patamar
constitucional atento aos Direitos Humanos – para a atuação da sociedade).

Para esse fim, compõem o mesmo espaço dialógico a transformação
do Estado, o aperfeiçoamento da ideia da juridicização a partir da internor-
matividade e a valorização da atividade estatal pautada em uma administra-
ção pública focada no papel desempenhado pelas agências reguladoras,
diante da maior proximidade que possuem com as demandas sociais.

Se a crise do Estado é inequívoca e se o anúncio de seu fim já não sur-
preende, sem que, em contrapartida, seja apresentada uma alternativa capaz
de gerir os interesses públicos, o papel desempenhado pelas agências esta-
tais pode – se for redefinido – conduzir a um novo paradigma de compreen-
são do Estado: indutor e gestor de inovações, capaz de superar o ciclo fe-
chado da juridicização (MIRANDA, 1999), em que a atuação do Direito
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resume-se a verificar se há uma suficiência do suporte fático a partir da fi-
gura estática – e geralmente defasada – da Lei:

A regulação, no atual contexto, abrange: a edição de normas; a fiscalização
do seu cumprimento; a atribuição de habilitações (p.ex.: autorização, per-
missão, concessão); a imposição de sanções; a mediação de conflitos (para
preveni-los ou resolvê-los, utilizando variadas técnicas, p.ex.: consulta pú-
blica; audiência pública; celebração de compromisso de cessação e compro-
misso de ajustamento). Não se inclui necessariamente na atividade regulató-
ria a fixação de políticas para o setor, mas seria viável a contribuição das
agências para tanto, com a participação de representantes de todos os seg-
mentos envolvidos (MEDAUAR, 2003, p. 257).

A regulação da atividade externa ao Estado e da própria atuação admi-
nistrativa pode contribuir para (re)definir e superar o cenário de crise estatal,
desafiando os contrassensos já diagnosticados. A reformulação das funções
estatais, principalmente a partir da ampliação do âmbito normativo, com a
aceitação ampla – mas regulada – de fontes exteriores ao Estado contribuiria
para o alcance de um novo paradigma, alicerçado em cinco grandes eixos: a
soberania normativa despe-se de seu caráter absoluto e abre-se para as cone-
xões contínuas de uma sociedade globalizada; o Estado Social, conquista se-
dimentada após a Segunda Guerra, deixa de ser prerrogativa exclusivamente
estatal e admite a intervenção da sociedade organizada; os ramificados e plu-
rais conteúdos políticos, típicos da pós-modernidade, tomariam corpo de
modo mais facilitado na ordem normativa estatal por não precisarem de uma
lei em sentido formal a delimitar o seu exercício; a tripartição dos poderes
deixaria de circunscrever o agir social a atuações administrativas, legislativas
ou judiciais, admitindo a participação de agentes externos, sob certos limites,
na formatação política e, por fim, a democracia estenderia suas possibilidades
para as inovações de uma sociedade altamente conectada. 

A desfragmentação de sentidos que a globalização incute na noção do
Estado talvez coloque em questionamento a hipótese que admite a nova
(re)significação do papel por ele desempenhado. Não haveria mais Estado,
alguém bradaria1. Todavia, essa concepção ignora, para citar um exemplo
além da atuação do Estado como filtro de suas externalidades – o que igual-
mente comprova a ideia de que o Estado persiste (ainda que demande uma
atualização de suas funções, principalmente em face das novas tecnologias)
–, o crescente movimento internacional de retomada, pela administração
pública, dos serviços de saneamento e fornecimento de água encanada. A
chamada “remunicipalização” ou reestatização desses serviços já restou de-
tectada em mais de 200 casos, em locais como Barcelona, La Paz, Buenos
Aires e Paris, o que implica, em linhas gerais, a reversão da concessão desse
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serviço à iniciativa privada e o retorno de sua prestação à iniciativa pública
(REMUNICIPALISATION WAVE, 2017). Esse movimento em direção ao
gerenciamento público dos recursos hídricos indica uma preocupação global
com a ampla oferta de água potável e acena com a retomada da confiança
no papel que o Estado pode desempenhar, como modulador de eventuais ris-
cos gerados pelo mercado, revelando-se a instância necessária – e, portanto,
legitimada – para deliberar, a partir de critérios éticos, sobre atuações que
importam à própria humanidade. As razões dessa reversão dos serviços de
água e esgoto ao poder público diz com a sustentabilidade social e com a
responsabilidade pelo fornecimento e manutenção (inclusive financeira) de
um serviço indispensável (KISHIMOTO, 2015).

Essa tendência aponta para uma reconfiguração do papel desempenha-
do pelo Estado e acena com uma incipiente (re)compreensão de que temas
de interesse público – e externalidades que demandam regulação – ainda
dependem da atuação estatal. Há um vínculo que se refaz entre Estado e so-
ciedade, não do mesmo modo como a modernidade concebeu – um Estado
onipresente – mas a partir da liquidez pós-moderna, em que a contínua rein-
venção do Estado é inadiável para a efetividade de sua atuação – um Estado
indutor da ação social, regulador das inovações e gestor de orçamentos e
políticas públicas. O Estado, em síntese, não finda, mas para seguir seu curso
deve abrir mão de monopólios já insatisfatórios, alicerçados em uma imóvel
separação de poderes, impondo-se que admita a regulação formada por
agentes externos (SANTOS, 2010).

3 A REFUNDAÇÃO DA ATUAÇÃO ESTATAL E A
INTERNORMATIVIDADE 
A postura de legitimação normativa a partir do monopólio do Poder Legis-
lativo no feitio de regras a estabelecer o início e o fim da atuação do Estado
e do Direito constitui evidente verticalização das relações sociais (ENGEL-
MANN, 2010). Com efeito, a renitência em vincular a norma unicamente à
atuação legiferante ignora a velocidade das comunicações sociais, por sub-
metê-las – para que mereçam o olhar do Direito e o aval do Estado – a uma
prévia apreensão dogmático-normativa. Somente após essa subsunção os
fatos da vida diriam respeito ao Direito e, portanto, interessariam à tutela
estatal: “A incidência da regra jurídica é que torna jurídicos os bens da vida”
(MIRANDA, 1999, p.21). Daí a compreensão da juridicização:

Se a regra jurídica diz que o suporte fático é suficiente, a regra jurídica dá-lhe
entrada no mundo jurídico: o suporte fático juridiciza-se (= faz-se fato jurí-
dico). Se ela, diante de fato jurídico, enuncia que o fato jurídico vai deixar de
ser jurídico, isto é, vai sair, ou desaparecer do mundo jurídico, desjuridiciza-o.
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Ali, a regra jurídica é juridicizante; aqui, desjuridizante. (MIRANDA, 1999,
p.75).

Bem se percebe que o apego impensado à juridicização valoriza sobre-
maneira a atuação do Poder Legislativo – que poderia, assim, ser concebido
como uma instância legitimadora e fundadora do próprio Direito – e, por via
de consequência, ignora a multiplicidade de fontes que apresentam, para os
mesmos problemas sociais, soluções geralmente mais técnicas, ágeis e efe-
tivas. Nisso residiria a apontada crise funcional do Estado (MORAIS, 2002).

A função do Estado – se a transformação do modelo positivista para o
paradigma pós-moderno for realmente desejada – deve se pautar pela indu-
ção de políticas de Direitos Humanos, no reconhecimento da importância e
da aplicabilidade das normas e regulamentos privados e globalizados, que
escapam à deliberação exclusivamente legislativa territorial, mas interessam
às demandas por novas tecnologias, em que o mercado indica os critérios e
as potencialidades do avanços tecnológicos, sua importância, suas reper-
cussões e seus riscos. Em síntese: o modo como o mercado, em suas cone-
xões internas, estabelece a sua dinâmica e os seus próprios regulamentos,
torna-se importante para a transformação exigida do Estado (e do Direito),
cuja função consistirá na avaliação dessa atuação econômica internormativa
a partir de uma visão de mundo que compreenda que também o progresso
merece ser tratado a partir do (e para o) ser humano. 

Nessa nova dinâmica, a avaliação dos impactos das novas tecnologias,
inclusive a partir de um espaço plural e democrático, passa a ser prioritária
para o Estado pós-moderno: “A chave da filosofia na ciência aponta para a
precaução nas decisões que envolvem a nanotecnociência. Não se poderá
avançar apenas para atender aos reclamos econômicos, que são muito
atraentes” (ENGELMANN, 2010b, p.260). Os limites desse avanço, em um
espaço público de debates e apropriações, devem ser mediados necessaria-
mente pelo Estado, perspectiva que ele já desempenha (DICKEN, 2010),
embora timidamente.

Nesse instante ganha pertinência a noção de internormatividade, con-
ceito alicerçado na dinâmica plural da pós-modernidade e na existência de
distintas e concorrentes fontes do Direito, paradoxalmente dotadas de idên-
tica efetividade. A ideia de internormatividade baseia-se na compreensão
de Frydman (2016) e pode ser descrita como a concorrência normativa que
há entre as tradicionais fontes jurídicas, legislativamente concebidas, e as
normas técnicas e de gestão que adquirem relevância em uma sociedade glo-
balizada. A internormatividade traduz-se, assim, como a mais profunda
transformação das fontes do direito.

Os efeitos mais drásticos da globalização, para o Estado, verificam-se
nas transformações das fontes do direito (FRYDMAN, 2016), admitindo-se
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que coexistem não apenas fontes de ordem legislativa, mas normas técnicas
e de gestão cuja concepção se dá além do espaço legiferante. O Estado e o
Direito, assim, são atravessados “pela concorrência entre essas novas nor-
matividades técnicas e de gestão com as tradicionais regras jurídicas”
(FRYDMAN, 2016, p.14), o que definiria, mais do que a multiplicidade de
fontes legislativas, um fenômeno internormativo, a internormatividade.

A internormatividade obriga ao reconhecimento de um novo paradigma
a ser avaliado pelo Estado (sua fuga ou rejeição implicará a repetição do tra-
dicional e já impotente modelo da subsunção – ou da juridicização): os ob-
jetos (ciência) e a política (sujeitos) não correspondem mais à divisão onto-
lógica pretendida pela modernidade. Logo, o afastamento da razão tecnicista
da deliberação moral dos seres humanos (FRYDMAN, 2016) vedou, a um
só tempo, o reconhecimento da pluralidade de fontes normativas e a reflexão
ética a respeito dos efeitos do progresso:

[...] as normas técnicas se transformam em normas de gestão e em ferramen-
tas de administração. Se quisermos melhor compreender essas normas, per-
ceber sua lógica própria e seus instrumentos enquanto tais, e não sempre por
referência exclusiva às regras do Direito, é preciso começar por arranjar ou
organizar um lugar para elas, fazê-las existir contando sua história e consi-
derando sua evolução. (FRYDMAN, 2016, p.25).

A pertinência dessa apropriação é fundamental para situar, no âmbito
da atuação estatal, a construção ética questionadora do progresso. Afinal, o
enfrentamento dos riscos das novas tecnologias deve se dar preventivamen-
te, exigência que nem o Estado nem o Direito poderão preencher a partir,
unicamente, da atuação normativa do Poder Legislativo. Em outras palavras:
a juridicização é ineficaz, por si só, para acompanhar a velocidade das novas
tecnologias. O aparelhamento preventivo do Estado, como vetor de políticas
capazes de compreender e limitar os riscos do progresso – necessariamente
passa pela abertura à internormatividade, intrinsecamente predisposta a
fixar rumos para a apropriação e o desenvolvimento de novas tecnologias. 

A menção ao progresso não é acidental. Trata-se de referência propo-
sital, destinada a despertar a necessidade de uma compreensão ética a guiar
o agir estatal, conduzindo a virada de sua clássica compreensão e raiz de sua
anunciada crise. A proposta Benjaminiana – uma ética questionadora do pro-
gresso – transpõe-se de modo preciso para o enfrentamento dos dilemas que
despertam as novas tecnologias (BENJAMIN, 2008). Quando o caminho
aberto às tecnologias parece inabalável, o enfrentamento proposto, no tempo
presente, deve se dar em relação aos limites das novas tecnologias no pre-
sente, pois o futuro, desconhecido, seguirá sendo, apenas, o que o presente
lhe permitir. O tempo presente se anuncia como a salvaguarda do futuro. A
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atuação no presente é o que exige a reconfiguração da atuação estatal para
que possa gerir riscos. Essa gestão, porém, não será atingida pela clássica
função legislativa ou pelos meios jurídicos tradicionais, sempre defasados
em relação à realidade.

O exemplo dos aparelhos de aquecimento residenciais na França, e os
correlatos acidentes que causavam, comprova a letargia do Estado e do Di-
reito (dos Poderes Judiciário e Legislativo, em especial) para fazer frente
aos riscos das novas tecnologias:

No contexto embrionário de nossa “sociedade de risco”, as companhias de gás
intervieram, então, para indicar aos fabricantes destes aparelhos não somente
as prescrições a respeitas, mas também para informar o público sobre os apare-
lhos e suas prescrições, recomendados na compra. Os fabricantes puderam afi-
xar nestes a marca de atestado de conformidade. (FRYDMAN, 2016, p.35).

A internormatividade, assim, atua precisamente onde o Estado, em
razão da dinâmica que o define, não consegue agir. Os hiatos da atuação es-
tatal – principalmente o risco que as tecnologias e o progresso apresentam
– são contemplados imediatamente pelas deliberações normativas que o
mercado estabelece (o que é aceito para a preservação do próprio mercado
e é concebido pelo mercado em razão da letargia estatal). O ciclo é contínuo
e pode, se bem gerenciado pelo Estado, instrumentalizar uma virada ética
que limite o avanço descompromissado do progresso: incentivando a inter-
normatividade (e para isso basta que ela seja reconhecida e não rejeitada),
o Estado poderá concentrar os seus esforços na regulação administrativa e
balizamento ético das normas privadas, técnicas e de gestão, e de seus reais
impactos sobre as novas tecnologias. 

Trata-se, pois, do reconhecimento, pelo Estado e pelo Direito, de uma
instância normativa própria, ligada intimamente ao advento de novas tec-
nologias. O Poder Legislativo também precisa se (re)inventar em face dessa
dinâmica: a ele remanesceria a prerrogativa de estabelecer, no plano legal,
critérios éticos que orientariam a atuação da Administração Pública para fil-
trar (DICKEN, 2010) a inovação tecnológica, instrumentalizando a gestão
pública – por meio de instâncias reguladoras dotadas de poder normativo
alicerçado em princípios constitucionais – para avaliar os limites da inter-
normatividade que define o mundo globalizado e as diretrizes que conduzem
a ação do mercado, onde emergem as novas tecnologias.

4 CONCLUSÃO
As perspectivas abordadas neste estudo indicam que o fim do Estado está
longe de ser alcançado, mas que a redefinição de sua atuação, pautada pelas
SUMÁRIO



demandas pós-modernas, é fundamental para que a atuação estatal – e ad-
ministrativa – sigam oferecendo alternativas à regulação das demandas éti-
cas que as novas tecnologias oferecem. 

Em face desse processo de avanço – usualmente vinculado a uma afir-
mação de progresso – o Estado deve abrir-se eticamente à internormativida-
de, admitindo a pluralidade das fontes do Direito. Isso permitiria, a um só
tempo, (a) romper com o estático esquema da juridicização, alocando o Poder
Legislativo como balizador principiológico da atuação da Administração Pú-
blica a partir de critérios e valores constitucionais, privilegiando enunciados
gerais (as previsões específicas e pontuais competiriam à instância internor-
mativa, a partir de indicadores e standards concebidos pela sociedade) e (b)
ampliar a participação social na gestão pública, oferecendo maiores critérios
de decisão ao Poder Judiciário, distintos – e mais precisos, pois imersos na
própria velocidade das comunicações sociais e da dinâmica do mercado – do
que aqueles concebidos pela atuação legislativa do Estado.

A refundação do Estado, todavia, justamente porque deve se alicerçar
em uma atuação descentralizada da Administração Pública, conferiria como
automática consequência aos Poderes constituídos uma responsabilidade dis-
tinta, especialmente ao Poder Legislativo que, com a abertura da juridiciza-
ção, responderia pela criação normativa de diretivas da própria regulação. 

A proposta ética de regulação e recepção das práticas internormativas,
por sua vez, deve atentar aos alertas de Walter Benjamin e ao seu questio-
namento do progresso. Não se trata de negar o avanço do progresso, mas de
questionar o modo como ele é construído e os riscos que pode conter em sua
própria formatação. Essa proposta impõe uma redefinição da amplitude da
dignidade humana e a aceitação de que sua construção não se dissocia do
tempo e da memória – o alerta do passado como recomendação política ao
presente (e não apenas para o futuro, como a juridicização tolera).

O Estado, assim, deve superar as noções que a modernidade legou,
para priorizar uma atuação como filtro de interferências externas. Essa
atribuição deve ser maximizada e aprofundada, permitindo que sua regu-
lação seja pautada no controle e ao mesmo tempo na indução de políticas
públicas capazes de permitir o crescimento tecnológico aliado ao geren-
ciamento de riscos. 

A atuação a partir de um Direito que limita a decisão à ideia da juridi-
cização somente permite a oferta de respostas defasadas às novas tecnolo-
gias, inviabilizando a compreensão das vantagens que elas oferecem e im-
possibilitando a detecção de seus riscos. Superar essa noção compartimentada
e burocrática impõe que o Estado tenha ferramentas para superar o seu anun-
ciado fim: para isso, deve a atuação estatal centrar-se na gestão de riscos,
com a necessária ampliação de polos da atuação administrativa. Para esse
fim, a aceitação e a abertura à internormatividade, também a partir da atua-
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ção remodelada das agências de regulação, constitui um passo decisivo na
(re)formulação pós-moderna do Estado.
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NOTAS

1 O título da obra de Frydman (2016) ilustra com precisão a angústia pós-
moderna: O fim do estado de direito.
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DIREITO REFLEXIVO DO TRABALHO, SOCIEDADE
MUNDIAL E EMPRESAS TRANSNACIONAIS: UMA
ANÁLISE SISTÊMICO AUTOPOIÉTICA

Fernanda Barboza Bonfada,
acadêmica do curso de direito da Unijuí-Ijuí/RS.

Resumo: O presente trabalho se direciona a analisar referencias aos di-
reitos humanos ligados ao direito do trabalho num plano normativo não
estatal (mais especificadamente os códigos de conduta das empresas
transnacionais), com base no referencial da teoria dos sistemas autopoié-
ticos. O problema que conduziu esta pesquisa foi: a que resultados pode
se chegar ao se utilizar da teoria dos sistemas autopoiéticos como referen-
cial para analise da atividade normativa realizada pelas empresas trans-
nacionais em âmbito operativo interno, no tocante aos direitos humanos
de caráter trabalhista? Como hipótese tem-se que os códigos de condutas
corporativos podem ser considerados importantes referenciais para iden-
tificação de direitos trabalhistas substantivos dos trabalhadores de empre-
sas transnacionais. Porém, tais direitos só têm importância no âmbito de
organização interna das empresas, não causando reflexos significativos
quando externamente considerados. Seus objetivos específicos são: a)
abordar de forma teórica a sociedade enquanto sistema autopoiético no
contexto da globalização, não que acarreta a expansão das Empresas
Transnacionais; b) analisar o direito trabalhista no contexto das empresas
transnacionais e a efetivação de garantias dos direitos fundamentais. Uti-
liza a metodologia sistêmico-construtivista, de abordagem monográfica e
técnica bibliográfica. E tem como resultado que a Teoria dos Sistemas Au-
topoiéticos apresenta-se como adequada para a descrição de uma socie-
dade mundial, que tem por agente de transformação a globalização que
é terreno fértil para a expansão das Empresas Transnacionais (ETNs) e o
desenvolvimento de seus códigos de conduta. Que a partir da analise de
diversas esferas do direito, não há uma unidade sistêmica normativa, nem
tampouco uma forma de direito capaz de dirimir conflitos na sociedade
mundial, e a observância dos direitos fundamentais trabalhistas pelas
ETNs. Por fim, os códigos corporativos podem servir de referencial para
apontamento de direitos trabalhistas substantivos dos trabalhadores dessas
corporações, mas só tem relevância em âmbito interno.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho analisa os reflexos da Responsabilidade Social Empre-
sarial (SER) sobre os códigos de conduta das Empresas Transnacionais
(ETNs) voltado a questões relativas aos Direitos Fundamentais Trabalhistas
através de uma análise sistêmica autopoiética.

O trabalho questiona a que resultados pode se chegar ao se utilizar da
teoria dos sistemas autopoiéticos como referencial para analise da atividade
normativa realizada pelas empresas transnacionais em âmbito operativo in-
terno, no tocante aos direitos humanos de caráter trabalhista.

Acredita-se que os códigos de condutas corporativos podem ser consi-
derados importantes referenciais para identificação de direitos trabalhistas
substantivos dos trabalhadores de empresas transnacionais. Porém, tais di-
reitos só tem importância para o âmbito de organização interna das empresas,
não causando reflexos significativos quando externamente considerados.

A pesquisa se direciona a analisar referencias aos direitos humanos li-
gados ao direito do trabalho num plano normativo não estatal (mais speci-
ficadamente os códigos de conduta das empresas transnacionais), com base
no referencial da teoria dos sistemas autopoiéticos.

Para a realização deste trabalho utilizou-se da metodologia sistêmico-
construtivista, devido se fazer uma abordagem teórica social sistêmica,
construída a partir da visão de um observador, tendo como método de pro-
cedimento o monográfico, por se tratar de um estudo direcionado e possibi-
litar maior segurança. Para tanto, fez-se o uso da técnica de pesquisa biblio-
gráfica, utilizando textos relacionado a pesquisa, encontrados em livros,
artigos e eventuais informações disponibilizadas na internet. Ainda, reali-
zou-se o fichamento dos textos utilizados. 

A justificativa para o presente trabalho é trazer para o meio acadêmico
uma análise e reflexão sobre uma nova forma de pensar o direito e a socie-
dade, que pode ser concebida como uma sociedade mundial sob a perspec-
tiva da teoria do sistema autopoiético que por meio de um pluralismo jurí-
dico aceita ordenamentos jurídicos que não provenham exclusivamente do
Estado-nação, mas de outras organizações da sociedade, como é o caso dos
Códigos de Conduta das Empresas Transnacionais. O intuito também é pen-
sar em âmbito global, o quanto esses novos ordenamentos jurídicos tem a
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ensinar ou mostrar um novo caminho para o Estado-nação em face de seu
engajamento com as responsabilidades sociais e garantias fundamentais tra-
balhistas, mas também como esses atores podem ser destrutivos frente a
estes direitos. Sendo que, uma sociedade saudável é de responsabilidade de
todos os entes que a compõe, sendo desde o público até o privado.

SISTEMAS SOCIAIS, SOCIEDADE MUNDIAL E
GLOBALIZAÇÃO
Todas as relações ou fenômenos acontecem dentro da sociedade que é con-
cebida como um sistema social, relações e interações. Para tanto, é neces-
sário se ter uma teoria social capaz de responder perguntas, e não criar per-
guntas sem respostas para tentar responder outras perguntas. Sendo assim,
usa-se a teoria dos Sistemas Sociais desenvolvida por Niklas Luhmann, que
é uma macroteoria, para analisar a globalização e as consequências delinea-
das às Empresas Transnacionais.

Com a pretensão de compreensão da Teoria dos Sistemas é necessário
entender primeiramente alguns conceitos e fundamentos utilizados por Luh-
mann. A palavra autopoiese tem origem do grego, autos (por si próprio) e
poiesis (produção); surgiu de uma teoria biológica criada por dois cientistas,
Humberto Maturana e Francisco Varela, em meados dos anos 70, buscando
responder perguntas como “O que define um sistema vivo?”, “o que perma-
nece inalterado em cada organismo (vegetal ou animal) durante o curso de
sua existência?” e “qual a característica estrutural e universal responsável
pela possibilidade e identidade próprias de cada sistema vivo, para lá das
suas contingências espácio- temporais?” (TEUBNER, 1989, p. 2). 

Conforme Leonel Severo Rocha (2009), para Maturana chegar ao con-
ceito da autopoiese, este utilizou de três conceitos basilares, sendo o do ob-
servador, organização e estrutura. Ou, conforme Geralda Magella de Faria
(2011, p. 4):

Falar de autopoiese [...] impõe dizer que a vida pode ser contemplada a par-
tir de um sistema que se autoduplica através de um padrão de relações entre
estruturas e processos em uma rede organizativa cunhada com o selo auto-
poiético na esfera biológica que compreende uma fidelidade e uma estabili-
dade impressionantes.

Niklas Luhmann propôs trazer o termo e as especificações da autopoiese
e aplicá-la na sociologia, com a pretensão de explicar a sociedade como um
sistema social. (ROCHA, 2007) A Teoria dos Sistemas Sociais Autopoiéticos
considera a sociedade como um sistema que através da autorreferência (sis-
tema que se refere a si próprio, mediante cada uma de suas operações e são
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sistemas que podem observar a realidade por meio do auto-contato. (CORSI;
ESPOSITO; BARALDI,1996)) desenvolve e define suas condições de exis-
tência e de transformação, tendo como elemento a comunicação para a di-
ferenciação dos subsistemas. (ROGÉRIO, 2016). Cada subsistema da so-
ciedade produz seu código binário próprio, a partir de uma afirmação e
negação, como por exemplo direito/não direito; governo/oposição. Ele é a
operação funcional do subsistema, mas mesmo assim muito abstrato.
Porém, este da ensejo ao programa do subsistema, no caso do Direito, pode
ser considerado como o acúmulo de conhecimento considerado válido pelo
Direito que irá orientar a decisão a partir de um código, exemplo jurispru-
dência, doutrina. O código não pode ser aplicado ao próprio código, dando
ensejo ao paradoxo, que pode ser compreendido quando se diz que o sistema
é autorreferencial.

“Um sistema autopoiético constitui um sistema autorreferencial no sen-
tido de que os respectivos elementos são produzidos e reproduzidos pelo
próprio sistema graças a uma sequencia de interação circular e fechada.”
(TEUBNER, 1989, p. 10-11) Não apenas os elementos são produzidos, mas
também suas estruturas. Os sistemas sociais têm como base reprodutiva o
sentido, os elementos constitutivos as comunicações e não mais os seres hu-
manos. (TEUBNER, 1989)

Para Luhmann na teoria dos sistemas autopoiéticos, a sociedade é o
complexo das comunicações e a diferenciação entre sistema e entorno. O
homem pode ser compreendido como constituinte do entorno da sociedade,
pois caso a compusesse, deveria ser desenvolvida uma classificação dos
seres humanos. Ainda, para a teoria ele constitui o sistema psíquico, o qual
tem sua operação por meio do pensamento, que por sua vez são a consciên-
cia. (LUHMANN, 2016).

Afirma-se que os sistemas sociais são autopoiéticos na medida em que
os subsistemas têm a finalidade de redução da complexidade do sistema so-
cial, ao passo que, após a constituição e ordenação do subsistema, este se
conserva e subsiste como fruto de si mesmo. (LUHMANN, 2016).

A afirmação de que os sistemas sociais são autopoiéticos, é dizer que
dentro do sistema ele tem em si todos os mecanismos necessários de produ-
ção para a continuidade de suas operações. Assim o elemento básico dos
sistemas sociais autopoiéticos é a comunicação. Desta forma, “sociedade
comunicativa é um sistema fechado: a comunicação ocorre através da co-
municação. Sua dinâmica é que a comunicação age sobre a comunicação.”
(LUHMANN, 2006, p. 68)

Na teoria dos sistemas autopoiéticos, a questão primordial está na ca-
pacidade de conexão, na qual as estruturas devem proporcionar a possibili-
dade de conexão da reprodução autopoiética. (LUHMANN, 2016a)

As estruturas na teoria de Luhmann estão bem definidas nas palavras
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de Corsi, Esposito e Baraldi (1996, p. 73):

As estruturas são condições que delimitam o âmbito de relações das opera-
ções de um sistema: são as condições da autopoiese do sistema. O conceito
de estrutura indica por tanto a seleção das relações entre elementos que são
admitidos em um sistema. [...] As seleções que obtêm uma importância es-
trutural são as que delimitam as possibilidades de combinar os elementos,
são essas comunicações ou pensamentos.

Os respectivos elementos são distribuídos no sistema e ambiente somente
a partir dos limites dos sistemas, tais limites possibilitam também a diferen-
ciação entre sistema e ambiente, bem como, permitem que os sistemas se
abram cognitivamente e fecham operativamente. A diferença entre sistema e
ambiente se dá a partir de uma observação interna. Ou seja, aqui a diferen-
ciação não é feita por um terceiro observador, mas por uma observação interna
do próprio sistema com os mecanismos de sentido e código binário. Pode-se
dizer que os sistemas são dotados de sentido, e o ambiente é uma complexidade
que ao ser reduzida, pode se constituir um sistema (ROCHA, 2013).  

Conforme Luhmann (2016a), o sentido produzido por um dado sistema
é reprodução da sua estrutura, que permite a manutenção do local onde se
está colocada. Sendo que a seleção do sentido é realizada pelo ambiente,
com a finalidade de distinguir a reprodução do sentido da reprodução do sis-
tema. Os códigos por sua vez, são interpretados por uma informação positiva
e negativa (LUHMANN, 2006), exemplo: direito/não direito, o qual o pró-
prio sistema do direito diz que ele é direito. Desta forma,

[...] o código representa a maneira como o sistema produz e reproduz a pró-
pria unidade. Ele representa a autopoiese do sistema, que pode ocorrer ou
não. O código tem, pois, uma rigidez correspondente. Em outras palavras: o
código não oferece nenhuma possibilidade de adaptação do sistema a seu
ambiente. Um sistema codificado ou está adaptado, ou não existe. (LUH-
MANN, 2016b, p. 249-250)

O fechamento operativo significa tão somente que o sistema possui den-
tro de si todos os elementos necessários para a realização de suas operações,
mas ao mesmo tempo esse mesmo sistema é aberto cognitivamente quando
sofre irritações (são “forma de percepção sem um correlato no sistema”, con-
forme Luhmann, 2016b, p. 593) do sistema e realiza acoplamentos estruturais
com outros sistemas. Luhmann (2016b, p. 590) define acoplamento estrutural
“quando um sistema supõe determinadas características de seu ambiente,
nele confiando estruturalmente [...] As formas de acoplamento estrutural são,
portanto, restritivas e assim facilitam a influência do ambiente sobre o siste-
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ma.” Em outras palavras, apenas uma parte do sistema acopla sua estrutura
a outra parte de outro sistema para que juntas gerem uma operação, é o caso
do direito e da política, que acoplado temos as Constituições.

Sistema e estrutura são definições distintas. Conforme aduzem Corsi,
Esposito e Baraldi (1996), os elementos de um sistema são operações gera-
das incessantemente (na quais muitas comunicações podem ser efetuadas e
auto-observadas - são policontexturais), enquanto que, as estruturas se in-
corporam através da repetição de identidade em contextos distintos. E ainda,
de acordo com os autores mencionados, “as estruturas também poderiam
ser definidas como seleção de seleção” (p.73), a primeira seleção ocorre en-
quanto produzem o âmbito de conexões, e a segunda seleção em qual siste-
ma produz os próprios elementos.

No caso dos sistemas sociais as estruturas são estruturas de expectativas que
apresentam algumas possibilidades de comunicação a qual o sistema pode- se
orientar: por meio das expectativas um sistema social é capaz de determinar
relações e por tanto possibilidades operativas. (CORSI; ESPOSITO; BA-
RALDI, 1996, p. 73)

As funções do sistema vão depender e variar de sistema para sistema, no
caso do sistema do direito é estabilizar as expectativas normativas (como eu
devo achar que o outro deve se comportar). Quando certas funções não se de-
senvolvem mais, o sistema da sociedade pode mudar suas estruturas para man-
ter a autopoiese, o qual pode ser visto como um problema referencial.

A passagem da pré-modernidade para uma sociedade moderna e de
uma economia industrializada alterou alguns conceitos, devido processos
distintos ganharem força e autonomia. Porém, através da Teoria dos Siste-
mas buscou-se uma nova abordagem. Neste compasso, vislumbra-se uma
reorganização social em constante transformação, que resulta numa com-
plexidade social a partir das relações e comunicações. 

A sociedade se torna um sistema global, visto suas formas de diferen-
ciação funcional e ao comportamento comunicativo do sistema (LUH-
MANN, 1990). O sistema global é, assim, uma sociedade com seus limites
internos auto- organizados por meio de subsistemas (LUHMANN, 1997). 

Enquanto que para Marcelo Neves (2009, p.23) ocorre um “amplo pro-
cesso de diferenciação sistêmico- funcional” no que resulta em uma recon-
figuração social denominada por Niklas Luhmann de policontexturalidade.
Essa pluralidade de contextos é no sentido de que não há mais um ator prin-
cipal na sociedade, todos os atores tem papéis importantes, distintos e ao
mesmo tempo conexos e comunicativos de alguma forma. Destarte, para
Neves não há mais um “centro do mundo”, pois cada sistema vai descrever
a sociedade conforme a sua racionalidade. 
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Marcelo Neves (2009) intitula a sociedade moderna como sociedade
mundial, e ainda refere “a globalização como resultado de uma intensifica-
ção da sociedade mundial” (2009, p. 27). Nesta senda, para Celso Fernandes
Campilongo,

A unidade do sistema global não reside em estruturas específicas. Não é o
capitalismo, nem tampouco o direito internacional e  muito menos a rede
mundial de informática que selam a unidade do sistema mundial. A unidade
encontra- se na forma de diferenciação funcional da comunicação”. (2011,
p.116)

Presumar-se-á sociedade moderna como sociedade mundial que nada
mais é do que um sistema global. Tal sociedade é acompanhada de um fator
fundamental de transformação, a globalização. 

Discorre Neves (2009) que a globalização começa seu desenvolvimen-
to no XVI, consolida- se na segunda metade do século XIX e atinge sua ple-
nitude no final do século XX. Nesta senda, Campilongo (2011, p. 113) men-
ciona que “A expressão “globalização” consolidou- se no vocabulário da
passagem para o século XXI”.

Gunther Teubner (2003) colaciona que a globalização se deu a partir
de processos fragmentados da sociedade civil com velocidades distintas e
com certa dependência da política. Esta por sua vez foi ultrapassada por ou-
tros sistemas sociais. Enquanto os sistemas sociais foram ganhando força,
a politica foi perdendo espaço e recai somente no Estado- nação, estes pos-
suem relações intersistêmicas com elementos transnacionais fracos, enquan-
to que outros subsistemas sociais começaram a formar uma autêntica socie-
dade mundial, uma quantidade fragmentada de sistemas mundiais distintos.

Com o fenômeno da globalização, há subsistemas sociais que cabem
destacar aqui, um deles é a economia, que possui um código binário forte
entre a diferença entre o “ter” e “não ter” representada pelo capital, o qual
não permite fronteiras para seus interesses. (CAMPILONGO, 2011)

Outro subsistema social de destaque é o direito, o qual sofre alterações
em decorrência da globalização. Afirma- se que o direito é um sistema au-
topoiético, pois em um sistema jurídico moderno sua função é produzir co-
municação jurídica a partir da comunicação jurídica (CAMPILONGO,
2011, p. 143). Sendo assim, cabe reforçar que os elementos básicos do sis-
tema não são as leis ou os legisladores, mas puramente a comunicação que
reproduz comunicações jurídicas anteriores (daí a autopoiese do Direito,
baseada na autorreferência e na auto-observação).

Teubner (2003, p. 14) desenvolve sua tese principal da seguinte maneira:
“o direito mundial desenvolve-se a partir das periferias sociais, a partir das
zonas de contato com outros sistemas sociais, e não no centro de instituições
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de Estados-nações ou de instituições internacionais”. A partir da globalização
as relações de força são reconfiguradas, não estando mais o Estado-nação em
esfera privilegiada, sendo assim, não podemos mais nos prender a ideia de
que o direito emanará dos Estados e ficará somente acoplado estruturalmente
a política por meio das Constituições. Pelo contrário, é necessário analisar e
validar outras formas de regulamentação e criação de normas.

Nesta senda, para Teubner (2003) a teoria do pluralismo jurídico e a
teoria das fontes do direito, podem nos trazer maiores explicações para um
direito global, visto que o pluralismo jurídico deslocou seu foco para as for-
mas jurídicas da sociedade moderna, redirecionando-se às redes de comu-
nicação. Há de se falar em novo direito mundial, por meio de autorreprodu-
ção contínua de redes globais especializadas. Ainda,

uma teoria jurídica das fontes do direito deveria concentrar a sua atenção em
processo “espontâneos” de formação do direito que compõem uma nova es-
pécie e se desenvolveram – independentemente do direito instituído pelos
Estados individuais ou no plano interestatal – em diversas áreas da socie-
dade mundial. (TEUBNER, 2003, p.11)

Por não se ter uma Constituição mundial na sociedade globalizada, e
consequentemente não haver um acoplamento estrutural entre os sistemas
da política (até por que também não existe uma política unitária em esfera
global) e direito, não se descarta a ideia de que a globalização confunda a
estruturas seletivas, códigos e programas operativos dos sistemas. Ao passo
que a globalização determina ao sistema do direito tratamentos jurídicos de
matérias que não são usuais. (CAMPILONGO, 2011)

O direito não poderá ser chamado de direito, caso esteja subordinado
a globalização e seja lhe imposto a “lei do mais forte”, no que pese aos pro-
cedimentos financeiros e com as práticas comerciais internacionais- sistema
econômico. Sendo assim, se sua operacionalidade perder espaço para a glo-
balização estar- se- a “diante de alternativas funcionais ao direito, não de
um pluralismo jurídico”. (CAMPILONGO, 2011, p.151). O pluralismo ju-
rídico torna- se fundamental ao desenvolvimento jurídico-normativo de
novos atores internacionais em uma sociedade, podendo criar estruturas e
independência de outros sistemas.

EMpRESAS TRANSNACIONAIS E DIREITO
TRABALhISTA REFLExIVO GLOBAL
Visando a emergência de atores internacionais, deter-se-á nas empresas
transnacionais (ETNs) como objeto fundamental do estudo, visto sua com-
plexificação e efeitos sociais. Falar-se-á de empresas transnacionais enquanto
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sociedades anônimas de capital aberto ou fechado, com fins lucrativos di-
recionados aos seus sócios (aqui chamados de acionistas), os quais respon-
dem pela empresa pelo montante de capital aplicado, ou seja, conforme o
número e valores de ações obtidas para si. Ainda, o termo transnacional é
empregado devido à sua forma de atuação, ou seja, tais empresas não são li-
mitadas a territórios, nem tampouco à soberania dos Estados-nações. Inci-
dem em demais locais, bem como, em outros subsistemas sociais como di-
reito, economia, política, tecnologia. John Gerard Ruggie (2014, p. 17)
retrata que

Elas conseguiram tecer núcleos de atividade econômica transnacionais, su-
jeitos a uma única visão global estratégica, operando em tempo real, conec-
tadas e ao mesmo tempo ultrapassando economias meramente “nacionais” e
suas transações internacionais. Logo, metade do comercio mundial era com-
posto por transações “internas” dentro de redes de entidades corporativas re-
lacionadas, e não pelos tradicionais negócios “externos” e imparciais reali-
zados entre países. 

As ETNs também podem ser vistas como aquelas empresas que tem
sua sede em um país, mas operam em outros países por meio de suas filiais,
ou ainda, há as que não possuem uma origem específica, atuando em vários
países para chegar a um produto final, no qual fazem a captação de matéria
prima em um território, utilizam a mão de obra de outro, e têm sua marca
registrada em um terceiro, não sendo nenhum dos territórios que tiveram
contato anteriormente, mas possuem um vasto mercado de atuação, sendo
que dependendo do produto e da cultura do povo podem chegar a todos os
países do mundo. Sendo assim, pode se dizer que tais empresas transnacio-
nais atuam em redes de comunicações. 

Joel Bakan (2008, p. 9) aduz que,

O talento da corporação como forma de negócio e a razão de seu notável
crescimento ao longo dos três últimos séculos foi, e é, sua capacidade de
combinar o capital, e portanto o poder econômico, de um ilimitado número
de pessoas. As sociedades anônimas surgiram no século XVI quando ficou
claro que as sociedades limitadas, restritas a captar dinheiro de poucas pes-
soas que podiam administrar um negócio juntas, eram inadequadas para fi-
nanciar os novos, porém poucos empreendimentos de grande escala da nas-
cente industrializada.

O autor acima menciona que as primeiras sociedades anônimas sugi-
ram no século XVI, na era industrial quando Thomas Newcumen inventou
uma bomba a vapor para retirar água das minas de carvão, visando maior
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produtividade. As corporações eclodiram, ganharam estabilidade e se desen-
volveram como grandes potências mundiais no século XX, favorecidas pelo
processo de globalização e a desregulamentação por parte dos governos.

Com a expansão das empresas transnacionais, e a busca por lucro e
poder, elas transgrediram valores éticos, direitos humanos, ambientais, tra-
balhistas, tributários. Passaram a trabalhar e negociar visando somente seus
interesses, sem dar a devida importância para o que está a sua volta. Assim,
envolveram- se em escândalos e foram chamando atenção para si e suas
ações, de grupos civis, Estados-nações, bem como pela comunidade inter-
nacional. Logo, viu-se a necessidade de buscar mecanismos de coibir algu-
mas ações das empresas transnacionais.

Catástrofes ecológica, como a do Exxon Valdez e da Shell na Nigéria, as
condições de trabalho desumanas, trabalho infantil, a repressão de membros
de sindicatos, a desastrosa política de preços durante a crise de AIDS na
África do Sul e a cumplicidade de corporações transnacionais com a corrup-
ção e violações de direitos humanos [...](TEUBNER, 2012, p.109) 

Tais acontecimentos “[...] aumentaram drasticamente a consciência pú-
blica sobre os efeitos negativos decorrentes da transnacionalização de em-
preendimentos comerciais.” (TEUBNER, 2012, p.109). Não diminuindo a
importância das demais violações, mas há de se ter uma preocupação redo-
brada para as catástrofes ecológicas, visto que essas podem ocorrer em um
local muito específico, mas traz sequelas ambientais para todo o plano glo-
bal, podendo comprometer a saúde dos indivíduos, animais. Neste contexto, 

indivíduos e comunidades afetadas de forma negativa pela globalização cor-
porativa começaram a fazer o uso da linguagem dos direitos humanos para
expressar queixas, resistências e desejos. O discurso dos direitos humanos –
que afirma o valor e a dignidade inerentes a todas as pessoas, em todos os lu-
gares – tornou- se um terreno comum com base no qual começaram a ques-
tionar e buscar um ressarcimento para os custos humanos da globalização
corporativa. É claro que tais esforços sofrem com a falta do poder material
que as multinacionais e os governos dispõem. (RUGGIE, 2014, p. 18)

A partir de um do descontentamento da sociedade com estes atores, eles
se viram obrigados a buscar formas de serem aceitos novamente pela socie-
dade. Por volta do ano de 1908 algumas empresas buscaram a aceitação dos
cidadãos por meio de atribuições de valores humanos (BAKAN, 2008),
porém, devido à violação de questões de extrema importância de esfera glo-
bal, e por as ETNs perceberem que conforme nos trazem Juan Piñeiro Chousa
e Noelia Romero Castro (2011), os cidadãos têm capacidade de condicionar
SUMÁRIO



a atuação dos negócios, e, portanto, uma mudança de paradigmas no com-
portamento empresarial, para que então desenvolvam suas atividades como
uma forma de aceitação global nas áreas de meio ambiente (sustentabilidade)
e direitos humanos, elas começaram a discutir e incorporar a Responsabili-
dade Social Empresarial (RSE) ou Responsabilidade Social Corporativa
(RSC) como uma de suas políticas de trabalho.

Nesse sentido, a realidade das organizações não é isolável em partes,
mas é uma realidade que liga os seus elementos e que cria uma série de con-
dições e influências de diferentes intensidades. O reconhecimento desta rea-
lidade é à base de novas abordagens e ferramentas na gestão de organiza-
ções, e em especial o conceito de Responsabilidade Social Empresarial.

A RSE tem que ser realizada como uma conduta independente de norma-
tização pelo Estado, como uma prática voluntária da própria empresa. Pode-
se classificar a RSE em duas esferas: interna e externa. A interna pode ser vista
como aquela de dentro da empresa que interferem diretamente nos funcionários
(setor de Recursos Humanos, saúde e segurança no trabalho) e recursos naturais
da produção - a utilização destes de forma sustentável (extração de recursos de
forma a não prejudicar o meio ambiente, privando as gerações de futuras do
emprego destes). O externo são os vínculos comerciais (investidores, fornece-
dores, clientes), a comunidade, ONGs, o respeito aos direitos humanos e pro-
blemas ambientais globais. (CHOUSA; ROMERO, 2011).

Percebe-se que a RSE é um mecanismo que pode ser adotado pelas cor-
porações em benefício próprio e social, mas que ainda não é utilizada por
todos.  Em benefício próprio é fazer de sua empresa um nome confiável
pelos consumidores e fornecedores, ganhando cada vez mais espaço no mer-
cado. Benefícios sociais, quando as práticas adotadas pelas empresas são
externalizadas alcançando indivíduos e/ou grupos de forma direta e/ou in-
direta, podendo ser desde benefícios trabalhistas de seus empregados até es-
feras ambentais que são de interesses da sociedade mundial. Contudo, há
corporações que ainda não utilizam da RSE, pois para elas seria apenas mais
um gasto que minimizaria porcentuais de lucros, outras que fazem apenas o
marketing de empresas cidadãs através da RSE, mas que não a praticam.

O direito reflexivo, conforme Ralf Rogowski (2015) pode ser visto
como um sistema que protege a sua autorreferencialidade e autorreprodu-
ção, tornando-se reflexivo quando reconhece os domínios da sociedade que
pretende regular. A partir de uma sociedade descentralizada em decorrência
da separação entre direito, política e economia, possibilita a autonomia do
sistema jurídico, sendo que a reflexividade surge das decisões tomadas pelo
sistema do direito, o qual desenvolve normas de segunda ordem e sua função
é de tomar decisões com base na aplicação do código binário.

Sob a égide do direito reflexivo, serão analisados os direitos fundamen-
tais trabalhistas que no seu decorrer são concebidos também como direito
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trabalhista global, tutelados pela OIT. Atualmente essa Organização possui
agenda própria para tratativas de proteção trabalhista, assim como desen-
volve projetos com os Estados para dirimir problemas laborais.

Os primeiros passos foram dados pela OIT a partir da Declaração de
Filadélfia em 10 de maio de 1944, que tentou estabelecer um desenvolvi-
mento econômico voltado a ter como parâmetro central a dignidade humana,
na qual a ordem repousa-se sobre o direito e a justiça e não mais sobre a
força. Um de seus objetivos eram “em fazer da justiça social uma das pedras
angulares da ordem jurídica internacional”. (SUPIOT, 2014, p. 9).

Seguida desta, alguns anos posterior, a ONU adotou em 1948 a Decla-
ração Universal dos Direitos do Homem. Segundo Supiot (2007, p.40)

[...] A adoção, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos
quis ser uma reiteração desses valores herdados do cristianismo e filtrados
pela filosofia das Luzes. Ela queria fundar outra vez uma religião da
Humanidade suscetível de federar todos os povos da Terra. Ao mesmo
tempo, a criação de um sistema de organizações internacionais baseadas no
reconhecimento da inviolabilidade da soberania dos Estados visava, de um
lado, garanti-los todos contra os riscos de novas guerras predadoras e, do
outro, incentivar a difusão entre os mais pobres do “progresso social”, tal
como entendido pelo Ocidente, nas áreas da educação, da cultura, do traba-
lho e da saúde. 

Tanto a Declaração de Filadélfia como a Declaração Universal dos Di-
reitos do Homem, trazem consigo alguns traços fundamentais como: que tais
declarações não são expressões divinas, mas sim afirmações pelo homem;
princípios construídos a partir da experiência de guerras passadas e de seus
atos de barbárie, o qual uma paz duradoura pode ser alcançada por uma jus-
tiça social, sob o uso de instrumentos como o regime de direito; o princípio
da dignidade humana como princípio basilar, proíbe que o homem seja tra-
tado de forma semelhante à de um animal, supera ideologias do homem quan-
to material ou capital humano, e o determinam “puro ser de razão”; sob a
égide do princípio da dignidade humana é preciso ser assegurada a liberdade
(para ir e vir, falar e crer) e segurança (sob um viés econômico); o princípio
da dignidade juntamente da liberdade e segurança foram a justiça social que
deve ser a base de política nacional ou internacional, bem como de processos
econômicos e financeiros. (SUPIOT, 2014, p. 20-23)

Porém, o que se observa na sociedade moderna é que no processo de
globalização, tais princípios da justiça social perderam espaço para os prin-
cípios instituídos pela Organização Mundial do Comércio (OMC), o livre
comércio, circulação de mercadorias e capital, sendo estes os principais mo-
tores da sociedade. Ao passo que novamente nos deparamos com a herança
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nazista sobre o homem visto como um “material humano” e utilizado pela
força do capital para atingir seus objetivos econômicos e financeiros.

Conforme Ralf Rogowski (2015), o direito trabalhista está interligado
à politica, ao passo que esta tenta a regulação de tal direito com um viés eco-
nômico. A globalização do direito influência na globalização do direito do
trabalho, oriundo também de normas não-estatais, operando em sistemas
sociais nas relações industriais. O direito do trabalho provêm da diferencia-
ção entre o sistema jurídico e o sistema das relações industriais. Ocorre a
reflexividade do sistema jurídico quando este muda a si mesmo de forma a
facilitar sua atuação sobre a autorregulação de outros sistemas.

A OIT estabeleceu o direito ao trabalho como um direito fundamental,
trazendo benefícios no que tange ao direito do trabalho global. Este pode
ser entendido como uma diferenciação interna da sociedade do direito mun-
dial, sendo mais um dos regimes emergentes a nível mundial, compreensível
para a ideia de uma constitucionalização social. Sob o viés do direito do tra-
balho global, composto por diversas ordens legais, foi colhido por organi-
zações internacionais, supranacionais e transnacionais – estabelecendo po-
líticas trabalhistas por meio dos códigos de conduta. (ROGOWSKI, 2015)

A OIT é líder no estabelecimento de padrões trabalhistas, visando com-
bater as transgressões de direitos fundamentais trabalhistas por atores trans-
nacionais em todo o mundo. Diante de incessantes transgressões de direitos
humanos cometidos pelas empresas transnacionais que vem a tona, a preo-
cupação da OIT é quanto às violações cometidas em âmbito trabalhista.
Como já visto anteriormente, as ETNs possuem sua própria normatização:
os códigos de conduta, que são produzidos e aplicados pelas mesmas.

Pode-se dizer que atualmente possui duas formas distintas de códigos
quando dirigidas às ETNs: o primeiro desenvolvido pelas instituições glo-
bais estatais (ONU, OCDE, OIT), são códigos públicos de comportamento
para as empresas, são vistos como soft law (lei branda), pois funcionam com
meras recomendações, não tendo força de lei que produza sanções. O se-
gundo e mais difundido, são códigos privados, desenvolvidos pelas próprias
corporações, os quais formulam declarações auto vinculantes que prometem
ao público sua implementação e eficácia. Possuem caráter de hard law (lei
pesada/ lei dura), leis precisas e vinculativas. (TEUBNER, 2016)

Percebe-se que ocorre uma constitucionalização da economia pelos se-
tores privados transnacionais, a partir da determinação por estes se tais có-
digos serão produzidos, qual o seu conteúdo e a forma de sua legal de apli-
cação. Logo, as ETNs se tornam autoridades, por meio de declaração
unilateral de auto-obrigações. (TEUBNER, 2016)

Para que ocorra a constitucionalização dos códigos corporativos é neces-
sário a observação de alguns quesitos: Os códigos são regras secundárias, que
dependem de identificação e interpretação,  delegadas por regras primárias.
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As primárias se referem aos princípios gerais de conduta, enquanto que as
secundárias regulam a aplicação e monitoramento, e o nível inferior regulam
instruções concretas de condutas. Quando se transformam normas secun-
dárias em normas constitucionais, ocorre um duplo caráter dos códigos de
condutas. As constituições sociais são funcionais equivalentes às constitui-
ções dos Estados, e os códigos corporativos equivalem à aplicação de ca-
racterísticas constitucionais. (TEUBNER, 2012)

As ETNs desenvolvem os chamados códigos de conduta como uma
forma de regulação de práticas, processos, ações, que serve como instru-
mento de normatização e padronização interna ou externa (rede de comuni-
cação). Compreende-se então que

Nos dias de hoje estão se constituindo em “autonomia relativa” diante do
Estado- nação, bem como diante da política internacional setores distintos
da sociedade mundial que produzem a partir de si mesmos ordenamentos ju-
rídicos globais sui generis. Os candidatos para um tal “direito mundial sem
Estado” são inicialmente os ordenamentos jurídicos de grupos empresariais
multinacionais. (TEUBNER, 2003, p. 10-11)

A partir da criação dos códigos de condutas das ETNs e demais orde-
namentos jurídicos sociais não estatais surgem conforme Ferreira e Forna-
sier (2015), um novo processo de “privatização” do Direito, que vincula à
ideia de pluralismo jurídico e de policontexturalidade, os quais admitem a
existência de ordens jurídicas não estatais, administrados por atores priva-
dos, responsáveis pela produção e aplicação das próprias normas, como uma
espécie de “autorregulação”.

Apesar de as ETNs estarem sujeitas às ordens jurídicas dos Estados
onde mantém sua sede e de onde exercem suas atividades (FERREIRA;
FORNASIER, 2015), os Estados não possuem mecanismos regulatórios ou
fiscalização suficientemente capazes de restringir ações das ETNs, ainda
mais quando se trata de países emergentes. Como é do interesse principal-
mente dos Estados em processo de desenvolvimento à instalação das Em-
presas Transnacionais em seus territórios visto as vantagens trazidas (e.g.
emprego, desenvolvimento de mercado), em suma irão abrandar os meca-
nismos de controle, flexibilizar leis, para que seja também do interesse das
ENTs a sua instalação naquele território. 

Até o momento não se tem uma norma uniforme para tratar dos desvios
das ETNs, visto que, conforme Ferreira e Fornasier (2015) essa uniformi-
dade não tem um futuro promissor, devido aos interesses econômicos dos
Estados e corporações, principalmente. A falta de normatização ocasiona
lacunas a serem preenchidas pela regulamentação vinda de atores privados
sob o mecanismo dos códigos de condutas que serão instituídos com força
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de lei a toda sua cadeia de produção.
Destarte, os chamados código de condutas são ordenamentos jurídicos

não estatais, desenvolvidos “espontaneamente” pelas ETNs, visando pro-
duzir e aplicar normas jurídicas criadas por estas, a fim de estabelecer a
ordem e boas relações internas e externas. 

Para Teubner (2011), os códigos de condutas possuem duas funções:
estabilizar normas constitucionais e limitar regras que podem ser tenden-
ciosas ou com dupla interpretação. Os códigos de condutas podem ser vistos
como manuais de referências de condições de trabalho, qualidade dos pro-
dutos, políticas de meio ambiente, direitos humanos e proteção ao consu-
midor (TEUBNER, 2011). Dependendo da política adotada pela empresa,
os códigos de condutas podem ser apenas recomendações, ou podem ser im-
positivos, os quais descumpridos geram sanções.

Devido ao grande poder econômico e de mercado das ETNs, elas exigem
de outras empresas que para o estabelecimento de contratos, estas também
adotem práticas responsáveis similares a de seus códigos, senão iguais. E caso
não haja o cumprimento de determinadas normas, no próprio instrumento con-
tratual há clausulas que prevêm sanções, ou em alguns casos tais demandas
são julgadas por corte arbitral especializada, podendo acarretar no rompimen-
to do contrato. Quanto aos funcionários, quando não observado a norma in-
terna, estes podem ser advertidos e futuramente vindos a ser demitidos.

Os códigos de conduta são mais um de tantos outros ordenamentos ju-
rídicos sui generis, produzidos e aplicados na sociedade mundial, por atores
com tamanha força e imperatividade quanto alguns Estado-nação. Refor-
çando assim, a tese de Teubner (2003) de que o pluralismo jurídico é o ca-
minho de uma sociedade global.

4 CONCLUSÃO
Direitos trabalhistas, sociedade mundial e empresas transnacionais para o
presente trabalho são sistemas sociais distintos que acoplados estrutural-
mente resultam em código de condutas das Empresas Transnacionais. Os
códigos de conduta sob o viés sistêmico autopoiético é fechado operativa-
mente e aberto cognitivamente, sendo que, as relações industriais autopoié-
ticas são fechadas operativamente e abertas cognitivamente, ou seja, a au-
torreprodução da comunicação é feita de forma circular e fechada, enquanto
que o sistema das relações indústrias pode abrir para o ambiente. Os ele-
mentos são as comunicações entre os atores coletivos, sendo o núcleo do
sistema os atos industriais advindo das negociações coletivas – que são co-
municações de comunicações originadas da autorreprodução do sistema. O
código binário do sistema das relações industriais é negociável/não nego-
ciável. (ROGOWSKI, 2015)
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Direitos humanos são inerentes aos indivíduos, aplicado à teoria dos
sistemas autopoiéticos, pode-se compreender que devido o ser humanos não
ser o centro de observação da sociedade e, sim a comunicação, ele é encon-
trado na periferia de cada sistema, sendo compreendido conforme a neces-
sidade deste mesmo sistema. Sendo assim, por serem periferias e não o cen-
tro de observação de cada sistema há um atraso em desenvolver mecanismos
internacionais de padronização de garantias fundamentais. Ou ainda, devido
ao fato de os indivíduos serem tratados conforme as necessidades do sistema
há direitos e violações diferentes para indivíduos conforme o Estado-nação
e/ ou sistema a que pertencem.

Logo, os códigos de condutas corporativos podem ser considerados
importantes referenciais para identificação de direitos trabalhistas substan-
tivos dos trabalhadores de empresas transnacionais. Porém, tais direitos só
tem importância para o âmbito de organização interna das empresas, não
causando reflexos significativos quando externamente considerados. Visto
que, na sociedade mundial não há uma unidade de normatividade-jurídica,
em decorrência de o Estado-nação não ser mais o único detentor de poder e
consequentemente de sistema produtor do direito. Mas uma sociedade re-
configurada por vários atores que dão incidência ao pluralismo jurídico.
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Resumo: A investigação que agora se apresenta traz como proposta uma
análise instrumental da decisão da Justiça brasileira que determinou o blo-
queio total em todo o território nacional brasileiro do aplicativo What-
sApp, aplicativo este que hoje se configura como um dos meios mais os-
tensivos de comunicação no Brasil não apenas por empresas do setor,
mas principalmente pelos cidadãos, que os utiliza para os mais diversos
fins. O parâmetro da análise proposta será verificar a proporcionalidade
da decisão, fazendo uso dos elementos que constituem essa regra, a
saber: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido
estrito. Assim, desenvolver-se-á o sopesamento para verificar de um lado
a efetividade dos meios lançados na decisão para alcançar os direitos
por ela perseguidos e de outro lado verificar os danos ao direito à comu-
nicação, sendo este consagrado enquanto um Direito Humano.

Palavras-chave: Direitos Humanos; Proporcionalidade; Comunicação.

Resumen: a investigación que ahora se presenta trae como propuesta un
análisis instrumental de la decisión de la Justicia brasileña que determinó el
bloqueo total en todo el territorio nacional brasileño de la aplicación What-
sApp, aplicación que hoy se configura como uno de los medios más osten-
sibles de comunicación en Brasil no sólo por empresas del sector, pero prin-
cipalmente por los ciudadanos, que los utiliza para los más diversos fines.
El parámetro del análisis propuesto será verificar la proporcionalidad de la
decisión, haciendo uso de los elementos que constituyen esa regla, a saber:
la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Así,
se desarrollará el sopesamiento para verificar de un lado la efectividad de
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los medios lanzados en la decisión para alcanzar los derechos por ella per-
seguidos y de otro lado verificar los daños al derecho a la comunicación,
siendo éste consagrado cómo un Derecho Humano.

Palavras chave: Derechos Humanos; Proporcionalidad; Comunicación.

Sumário: 1 – Introdução: um breve debate sobre regras e princípios. 2 –
A comunicação como um Direito Humano. 3 – Considerações pertinentes
à regra da proporcionalidade e seus elementos. 4 – Análise instrumental
de uma das decisões que originou um dos bloqueios do aplicativo. 4.1
– Adequação. 4.2 – Necessidade. 4.3 – Proporcionalidade em sentido
estrito. 5 – Conclusão. 6 - Referências Bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO: UM BREVE DEBATE SOBRE REGRAS E
pRINCÍpIOS.
Necessário deixar em evidência que tanto regras quanto princípios são nor-
mas, porque ambos dizem o que deve ser. Ambos podem ser formulados por
meio das expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição.

Assim, considera-se que os princípios são, tanto quanto as regras, ra-
zões para juízos concretos de dever-ser, ainda que de espécie muito diferen-
te, como será apresentado aqui.

Existem diversos critérios para se distinguir regras de princípios, entre
eles se destacam o critério da generalidade, onde os princípios teriam um
grau de generalidade relativamente alto, enquanto as regras teriam um grau
de generalidade relativamente baixo, outros critérios seriam a ‘determina-
bilidade dos casos de aplicação’, a forma de seu surgimento, sua importância
para ordem jurídica, entre outros3.

Contudo, com espeque nos ensinamentos postos pelo professor alemão
Robert Alexy, esses critérios são falhos, o que tornaria qualquer tentativa
de distinguir princípios e regras, tendo estes critérios como parâmetros, fa-
dada ao fracasso.

Assim, o festejado autor formula um critério de análise qualitativa que
permite distinguir com precisão regras e princípios, a saber: o ponto decisivo
na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que orde-
nam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibili-
dades jurídicas e fatos existentes.

De um lado, aponta Alexy que os princípios são, por conseguinte, man-
damentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos
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em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não
depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades
jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos prin-
cípios e regras colidentes.

Já as regras, em ponto contrário, são normas que são sempre ou satis-
feitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente
aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, de-
terminações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. Isso
significa que a distinção entre regras e princípios é uma distinção qualitativa,
e não uma distinção de grau. Toda norma é ou uma regra ou um princípio.

Posição contrária ao do professor Alexy e que merece ser destacada
nessa pesquisa como um contraponto, ampliando assim as possibilidades
de debate é a apresentada por Humberto Ávila, o qual defende que a distin-
ção entre princípios e regras não pode ser baseada no suposto método tudo
ou nada de aplicação das regras, estabelecendo assim uma abordagem mais
específica à questão.

Para ele, as regras também precisam, para que sejam implementadas
suas consequências, de um processo prévio de interpretação que demonstre
quais as consequências que serão implementadas e, ainda assim, só a apli-
cação diante do caso concreto é que irá corroborar as hipóteses anteriormen-
te havidas como automáticas.

E continua, o importante é que tanto os princípios quanto as regras per-
mitem a consideração de aspectos concretos individuais. No caso dos prin-
cípios essa consideração de aspectos concretos e individuais é feita sem obs-
táculos institucionais, na medida em que os princípios estabelecem um
estado de coisas que deve ser promovido sem descrever, diretamente qual o
comportamento devido.

A consideração de circunstâncias concretas e individuais não diz res-
peito à estrutura das normas, mas à sua aplicação; tanto os princípios como
as regras podem envolver a consideração a aspectos específicos, abstrata-
mente desconsiderados.

Em outro sentido, diverge ainda Humberto Ávila com consideração de
que a atividade de ponderação de razões não é privativa da aplicação dos
princípios, mas é qualidade geral de qualquer aplicação de normas. Não é
correto, pois, afirmar que os princípios, em contraposição às regras, são ca-
recedores de ponderação.

A ponderação diz respeito tanto aos princípios quanto as regras. Na me-
dida em que qualquer norma possui um caráter provisório que poderá ser
ultrapassado por razões variadas como mais relevantes pelo aplicador diante
do caso concreto. O tipo de ponderação é que é diverso.
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2. A COMUNICAÇÃO COMO UM DIREITO hUMANO.
A Constituição da República Federativa do Brasil aponta em seu artigo 5º,
inciso IX que a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença, deve ser livre. No
escopo do artigo, nos interessa a disposição que determina a liberdade de
comunicação4.

Assim, está estampada a garantia da liberdade de comunicação em todo
território brasileiro como um direito fundamental, devendo-se observar que
tal garantia consta elencada no rol dos direitos fundamentais da República
Federativa do Brasil, conferindo ao direito à comunicação o status de Di-
reitos Humanos.

Serve ainda de sustentação a essa argumentação o fato de tal garantia
também compor o necessário elenco de direitos defendidos pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos, a qual em seu artigo 19 declara que “Todo
o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica
o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber
e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qual-
quer meio de expressão”5.

A declaração Universal dos Direitos Humanos especifica ainda esse
direito, dispondo que todo indivíduo tem direito difundir, receber ou até
mesmo buscar informações por qualquer meio. Ou seja, reconhece não ape-
nas a importância desse direito, mas também a necessidade de sua proteção
e garantia.

Para um entendimento de maior alcance, trazemos o conceito de direito
à comunicação formulado por Helena Martins, o qual apresenta um deta-
lhamento mais técnico:

O direito humano à comunicação significa que todas as pessoas devem poder
e ter condições para se expressar livremente, ser produtoras de informação,
fazer circular essas manifestações, sejam elas opiniões ou produções culturais.
Portanto, não basta ter liberdade de expressão ou acesso a uma vasta gama de
fontes de informações. É preciso que Estado e sociedade adotem medidas para
garantir que todos e todas possam exercer esse direito plenamente6.

Desta forma tem-se em evidência que o direito à comunicação é um
Direito Humano e, portanto, deve ter seu exercício pleno protegido e garan-
tido pelo Estado e pela sociedade aos seus cidadãos.

Afinal, deve-se ainda ter em conta que é por meio do exercício do di-
reito à comunicação, pela sua força, que muitos outros direitos, não só os
humanos, passam a ser garantidos. Pois é através do exercício desse direito,
muitas vezes também chamado de poder, pelos resultados que repercute
quando utilizado como estratégia, que se dá voz a questões atacadas pela
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invisibilidade social, vejamos o que diz Raimunda Gomes sobre essa ques-
tão em sua dissertação:

Negar a palavra foi e continua sendo a forma mais comum e contundente de se
negar, também, a comunicação. A palavra é, até hoje, o principal signo criado
pelo ser humano para socializar-se, para edificar culturas, promover desenvol-
vimento econômico, político e, sobretudo, construir e legitimar ideologias. O
uso da palavra, por vezes, é mais importante que o saber, pois o conhecimento
silenciado está fadado à morte. Como instrumento máximo da linguagem e,
tendo a possibilidade de trafegar por todos os campos do conhecimento hu-
mano, a palavra logo foi identificada como uma relevante aliada nas correla-
ções e disputas de poder, seja para mantê-lo, criticá-lo, ou mesmo destituí-lo7.

Em outras palavras, confirma a autora acima citada que o controle da
comunicação, na citação tratada como palavra, está imbricado às questões
que envolvem o jogo de poder e que a garantia do exercício desse direito a
todos os indivíduos é, antes de tudo, a garantia do exercício da cidadania,
afinal a comunicação plena é um instrumento pelo qual se permite conhecer
e ser conhecido e, consequentemente, instrumentalizando o cidadão para o
acesso a direitos.

E é nesse sentido que as novas ferramentas de comunicação, como a
rede social Facebook e o aplicativo WhatsApp, ganham força na sociedade,
porque permitem e garantem a comunicação dialógica, onde o usuário é ao
mesmo tempo receptor e emissor.

Essa nova perspectiva trazida por estas fontes de comunicação modi-
fica o padrão imposto ao cidadão de se prostrar como um dócil e inerte pas-
sivo diante da enxurrada de comunicação selecionada de acordo com os in-
teresses de quem detém o monopólio da comunicação, como permitia, e em
alguns espaços ainda permite, a televisão aberta, por exemplo. Meio de co-
municação este que, no Brasil, tem o conteúdo determinado por uma elite
restrita, acentuando assim o continuado processo de desigualdade e margi-
nalização, processo este que se constitui como verdadeira afronta a qualquer
noção mínima de direitos humanos.

3. CONSIDERAÇõES pERTINENTES À REGRA DA
pROpORCIONALIDADE E SEUS ELEMENTOS.
Primeiramente merece menção o conturbado entendimento que se estabe-
lece em torno do conceito de proporcionalidade, muitas vezes o classifican-
do como princípio e comumente o considerando como sinônimo perfeito de
razoabilidade, ou seja, uma demonstração evidente da atecnia com que se
aplica esse método.
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Quanto à possível e comumente considerada equivalência entre razoa-
bilidade e proporcionalidade cabe destacar que estas se diferenciam tanto
na sua origem quanto na sua estrutura lógica8. Enquanto a proporcionalidade
tem sua origem conhecida e determinada pelo desenvolvimento jurispru-
dencial do tribunal Constitucional alemão, a origem da razoabilidade, de
forma contrária, se mostra incerta, tendo debates que ora apontam a Ingla-
terra, ora aponta os Estados Unidos como berço desta, assim elucida o dou-
trinador Virgílio Afonso da Silva.

De outro lado, enquanto a proporcionalidade se mostra como um ins-
trumento técnico a serviço dos juristas para solução de conflitos entre prin-
cípios, sobretudo os que carregam preceitos de Direitos Humanos, se im-
pondo como regra. A razoabilidade mais se mostra como um termo do senso
comum, um recurso para equilibrar meios e fins, desprovida de uma estru-
tura lógica e objetiva, um verdadeiro instrumento a serviço do bom senso.

Assim sendo, considerando que a proporcionalidade deve sempre se fazer
presente nas decisões judiciais para que estas alcancem o patamar da legitimi-
dade e que a proporcionalidade não permite meio termo em sua aplicação, en-
tende-se que ela é claramente uma regra, e não um princípio, a ser aplicada na
perseguição da otimização dos princípios, sempre que estes colidirem.

A aplicação da regra da proporcionalidade para o deslinde constitucio-
nal da colisão de direitos fundamentais se dá pela análise de suas três sub-
regras ou elementos, conforme doutrina predominante9, a saber: adequação,
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito que se relacionam com
subsidiariedade, ou seja, se apresentam como estágios sucessivos de análise
ou, em palavras mais objetivas, só é possível passar para a etapa seguinte
de análise após o objeto ter logrado no primeiro estágio, existe uma ordem
de análise, esses elementos apresentam uma ordem lógica e sucessiva que
se apresenta em cadeia.

Na etapa da adequação verifica-se se se o meio utilizado para alcance
do fim determinado tem potencialidade para atingi-lo ou promovê-lo. Na ne-
cessidade, o foco está em constatar se não existe um outro meio capaz de dis-
solver a questão com a mesma intensidade com que o meio em análise resol-
veria, porém com redução de efeitos colaterais danosos a outros direitos. A
última das etapas, a proporcionalidade em sentido estrito, está para a reali-
zação do sopesamento, ou seja, mensurar a importância da realização do di-
reito em questão com o direito que será consequentemente restringido10.

4. ANáLISE INSTRUMENTAL DE UMA DA DECISÃO qUE
ORIGINOU O BLOqUEIO DO ApLICATIVO WhATSApp
NO BRASIL.
O objeto central dessa investigação, que segue uma abordagem de estudo
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de caso, está em pôr sob a análise da regra da proporcionalidade e de seus ele-
mentos a decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias que deu
causa ao bloqueio do aplicativo WhatsApp em todo o território brasileiro.

A decisão que é objeto central nessa pesquisa de abordagem de estudo
de caso compõe uma investigação sigilosa, contudo esta decisão foi profe-
rida em separado das demais peças dos autos para ser publicizada com a fi-
nalidade de que a sociedade tomasse conhecimento de seus fundamentos,
ou seja, a necessidade de justificar a decisão perante a sociedade é uma cons-
tatação objetiva de que a própria autoridade que emitiu a decisão reconhece
que os efeitos das medidas adotadas extrapolarão as partes envolvidas.

A decisão, que é resposta a representação de autoridade policial e rati-
ficada pelo Ministério Público, se dá em razão da negatória do Facebook,
empresa responsável pela representação e manutenção do aplicativo What-
sApp, em fornecer à Justiça a quebra do sigilo e a interceptação telemática
de determinadas mensagens veiculadas no mesmo para instrução de uma in-
vestigação criminal sigilosa.

Na questão, merece destaque o fato de que a empresa foi notificada por
três vezes para cumprimento da ordem judicial sob pena de aplicação de
multa, responsabilização por crime de obstrução da justiça e suspensão do
serviço até o devido atendimento.

Mesmo assim, a Vara que comanda a investigação foi surpreendida por
um e-mail da empresa, escrito em língua estranha ao vernáculo, informando
que a mesma não dispunha de meios técnicos bastantes para atender à de-
manda posta.

Importante ter em conta que o e-mail estava em inglês e ainda solicitou
que comunicações possíveis comunicações futuras dirigidas à empresa seja
feita em língua inglesa, em outras palavras, uma solicitação para que o Ju-
diciário se adeque às regras da empresa.

Para além disso, ainda elaborou um questionário para ser respondido
pela autoridade judicial, tentando assim promover uma inversão de papéis
com a magistrada que comandava os autos ao impor a ela o atendimento de
diligências formuladas pela empresa, conduta esta classificada pela juíza
como um ato de deszelo e afronta não só ao Judiciário brasileiro, mas tam-
bém ao próprio Estado Nacional.

A decisão deixa claro que as medidas adotadas têm por princípio, em
primeiro plano, obrigar o Facebook a promover a quebra do sigilo das men-
sagens e, em segundo plano, garantir o direito à segurança pública, bem
como a livre atuação da Polícia Federal e do Poder Judiciário, como se ob-
serva na transcrição dos fundamentos que seguem:

Assim, embora se diga, no âmbito geral, que a suspensão dos serviços do apli-
cativo Whatsapp causa transtorno aos seus milhões de usuários, é necessário
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enxergar justamente o oposto, pois as investigações criminais onde atuam a
Polícia Judiciária, o Ministério Público e o Poder Judiciário, visam atender,
justamente, à população como um todo, tão carente nos dias atuais de uma
melhoria na sua qualidade de vida e nos níveis de insegurança social, onde
índices de criminalidade vêm crescendo assustadoramente, visando uma di-
minuição na impunidade que assola nosso País, atendendo, assim, seus re-
clames por segurança pública e Justiça.
A falta ou a negativa de informação por parte da empresa, deixando de aten-
der a uma determinação judicial, impede aos órgãos de persecução de apura-
rem os ilícitos e alcançarem os autores dos crimes praticados, constituindo-
se a recusa no fornecimento dos dados mera estratégia da empresa a fim de
procrastinar e até descumprir a ordem judicial, sob o pálio de impossibilida-
des técnicas.

Na sentença, a magistrada destaca os prejuízos que a aceitação de abu-
sos omissivos, como os perpetrados pelo Facebook e WhatsApp, poderia
trazer às diversas investigações em andamento, pois consentir com tais prá-
ticas seria estender a prática do descaso com o Judiciário para qualquer outra
empresa, uma vez que se estabeleceu precedente.

E, em continuidade à fundamentação, reduz as possíveis consequências
que o bloqueio do WhatsApp traria à sociedade fazendo entender que os
contratempos trazidos por essa medida de amplo e largo alcance entre os ci-
dadãos não passaria de mero aborrecimento, como se pode acompanhar no
trecho abaixo transposto:

O prejuízo maior, assim, quando o Facebook do Brasil descumpre uma ordem
judicial, é da sociedade, ante a impunidade gerada pela negativa em fornecer
informações que serão fundamentais para a consecução das investigações e,
posteriormente, para robustecer o processo criminal de provas que sejam úteis
à formação da convicção das partes e do juiz.
Aqueles na sociedade que reclamam a simples ausência de um aplicativo,
como se não nos fosse mais possível viver sem tal facilidade, como se outros
similares não pudessem ser utilizados, como se outros meios de comunica-
ção não existissem, deveriam lembrar que a maior vítima dos crimes ora in-
vestigados é a própria Sociedade, sendo certo que a todo o momento novas
vítimas são feitas e novos crimes são cometidos sem que a Justiça possa im-
pedir os fatos ou punir os responsáveis.

E foi com o foco de garantir a soberania do país e o império do Judi-
ciário que se determinou o corte do serviço de comunicação amplamente
utilizado pela sociedade brasileira, conforme reconhecimento da própria de-
cisão, como se confere na seguinte passagem:
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Como se conclui, não pode um serviço de comunicação de tamanho alcance,
ser oferecido a mais de 100 (cem) milhões de brasileiros sem, no entanto, se
submeter às Leis do País, descumprindo decisões judiciais e obstruindo in-
vestigações criminais em diversas unidades da Federação11.

Ora, constatado o gigantismo do alcance do aplicativo WhatsApp na
sociedade brasileira, e ainda levando em conta que o Brasil é o segundo país
do mundo que mais possui usuários do WhatsApp, bem como também tendo
em conta que esse recurso hoje é um dos maiores meios de comunicação,
fica evidente que a decisão consequentemente atinge de forma danosa o di-
reito humano à comunicação.

Ou seja, de um lado tem-se o objetivo de obrigar o Facebook a atender
as determinações imposta pela Justiça e do outro a manutenção do direito à
comunicação, aqui já registrado e defendido como um direito pertencente
ao rol dos Direitos Humanos.

E é importante marcar que o aplicativo WhatsApp não é hoje uma mera
facilidade da vida contemporânea, como quer fazer parecer a decisão, é antes
de tudo, um eficiente meio de comunicação a serviço de significativa parcela
da população.

São em conflitos como o estabelecido que o instrumento técnico da
proporcionalidade mostra ser necessário para ponderação dos excessos e
omissões. E é por isso que se desenvolverá a análise instrumental da decisão
à luz da proporcionalidade, verificando seus elementos um a um.

4.1 ADEqUAÇÃO.
Como já dito, a adequação está para verificar se o meio pretendido é capaz
ou suficiente para alcançar ou fomentar o fim pretendido. No caso da decisão
em questão, o fim maior está em garantir a segurança pública mediante a in-
terceptação de mensagens trocadas por investigados, contudo, para isso,
será restringida de forma agressiva a garantia do direito à comunicação de
toda a sociedade com o bloqueio do aplicativo largamente utilizado para
este fim.

Observa-se que o bloqueio por si só não tem o condão de promover a
segurança pública, se é que a interceptação de mensagem seja bastante para
tal feito. Veja-se, portanto, que o bloqueio é o meio pelo qual se exige que
o Facebook repasse as mensagens trocadas pelos indivíduos investigados,
ora com o bloqueio a própria comunicação objeto da investigação será in-
terrompida, pondo fim ao objeto que se pretende ter.

Por este fato, considera-se que a medida não é adequada para alcance
do fim pretendido. Com base no caráter de subsidiariedade que pertence
aos elementos da proporcionalidade, o fato de se considerar a medida ina-
dequada já interromperia a análise da mesma que seria desde já considerada
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desproporcional, contudo, tendo em vista que a finalidade aqui é didática,
segue-se com a análise.

4.2 NECESSIDADE.
O elemento da necessidade está para o cotejamento da medida, ou seja, ve-
rificar se não existe outro meio bastante para alcance do fim com restrição
menor ao princípio que sofrerá dano colateral.

Ora, constata-se que existem outras medidas capazes de forçar uma
empresa a atender às determinações judiciais, e assim, conforme entendi-
mento da decisão, promover a segurança pública. Tanto assim que esses
meios de igual forma foram utilizados em paralelo à determinação do blo-
queio, que são a responsabilização por obstrução da justiça e a aplicação de
multa diária.

A aplicação da multa diária tem um efeito prático porque atinge dire-
tamente a finalidade maior de qualquer empresa estabelecida, que é o lucro.
A responsabilização por obstrução da justiça põe os representantes da em-
presa com uma potencial responsabilidade criminal, situação que também
é muito desfavorável. E é importante destacar que essas medidas diretamen-
te afetam tão somente o alvo da decisão que as determine, não implicando
efeitos colaterais a terceiros.

Ou seja, a própria decisão reconheceu esses meios como necessários e
adequados para alcance do fim ao aplicá-lo em concomitância com a ordem
que determinou o bloqueio do aplicativo. Com essa consideração, tendo em
vista a existência de meios alternativos com a mesma força, ou talvez superior,
para fomentação da finalidade dos autos, mostra-se desnecessária a determi-
nação do bloqueio do aplicativo em todo país, afetando milhões de pessoas.

O que se percebe na questão em estudo é, talvez, um excesso nas me-
didas adotadas. Esse excesso talvez seja compreendido quando se coloca
em destaque o alto nível de descaso e desrespeito com que a empresa tratou
um órgão do Poder Judiciário.

No que se caracterizou como uma tentativa de inversão de papéis com
o Judiciário, quando a empresa propôs uma inquisição à autoridade judicial
sobre o processo, querendo fazer as vezes de julgador, ficou evidente a olhar
de diminuição que a empresa lançou sobre o Poder Judiciário brasileiro.

Apesar das ponderações que visaram jogar luz sobre as razões do excesso
do julgador, não se pode fechar os olhos para as consequências que a decisão
trouxe aos cidadãos, sobretudo quando não se constata a sua necessidade em
razão da coexistência de outros meios até mais suficientes ou bastantes.

Assim, no quesito necessidade, registra-se também que a medida adotada
não logrou êxito, o que por si só já bastaria para determinar que a medida não
é proporcional, porém, perseguindo o fim didático, segue-se a última etapa de
análise da proporcionalidade, que é a proporcionalidade em sentido estrito.
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4.3 pROpORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO.
Como também já elucidado, a proporcionalidade em sentido estrito é a etapa
na qual se realiza o sopesamento, impedindo assim que medidas descabidas
sejam tomadas por passarem na análise da adequação e da necessidade. É a úl-
tima etapa do filtro, onde se atesta a validade da proporcionalidade da medida.

Assim tem-se que a questão tem em conflito a escolha de ou impedir
milhões de pessoas de se comunicarem por meio do aplicativo WhatsApp
para forçar uma empresa a fornecer mensagens privadas de suspeitos em
uma investigação judicial ou garantir o direito à comunicação e fazer uso
de outros meios disponíveis, inclusive agravando-os se necessário, como
aumentar o valor da multa.

Ora, pela própria lógica da subsidiariedade, a qual coloca as etapas em
cadeia, não faz mais sentido seguir com análise porque quando a medida é
rejeitada nas etapas anteriores fica desde já estampada que a mesma não é
proporcional, mas como se está aqui com o fim didático, segue-se com o ra-
ciocínio, mesmo que evidente a reprovação da medida adotada.

Se o julgador está diante de uma medida que clara e objetivamente vai
agredir intensamente um direito e ao mesmo tempo dispõe de outras medi-
das bastantes que diretamente não afeta interesses de terceiros, mais do que
claro fica que, no campo da proporcionalidade, ele não pode fazer uso da
medida pretendida.

Assim, tem-se que a medida de bloquear o aplicativo WhatsApp em
todo território brasileiro se mostra inadequada, desnecessária e despropor-
cional em sentido estrito, tornando-se consequentemente desprovida de pro-
porcionalidade.

CONCLUSÃO
Ao longo dessa investigação, constatou-se que o direito à comunicação é
um importante direito humano a serviço da sociedade por garantir o direito
de voz e, por meio dele, garantir o acesso aos demais direitos, servindo assim
como um importante instrumento de combate à marginalização, quando
usado para tal fim.

Por essa razão qualquer decisão judicial que se pronuncie como uma
possível restrição a esse direito, deve passar pelo crivo da proporcionalidade
como um recurso a precaver os excessos das medidas constantes na decisão
final. Afinal o norte de uma decisão judicial é a pacificação dos conflitos e
não o seu agravamento.

Apesar de todo o descaso, desrespeito e deszelo constantes no trata-
mento que o Facebook, empresa responsável pelo aplicativo WhatsApp no
Brasil, dirigiu à autoridade judicante, não é possível admitir afronta a pre-
ceitos que consagram direitos humanos, não se pode permitir excessos nas
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medidas que venham a combater tal afronta ao Poder Judiciário por qualquer
motivo que seja.

Medidas enérgicas e ostensivas indubitavelmente devem ser adotadas
contra qualquer tentativa de obstrução do poder de investigação do Judiciá-
rio, porém devem ser dirigidas, no máximo possível, apenas a quem lhes
deu causa e não a toda sociedade, como ocorreu no bloqueio do aplicativo,
onde os maiores afetados foram os seus usuários, milhões de cidadãos bra-
sileiros que ficaram privados de estabelecer contato.

E meios para isso existem como a aplicação de multa e a responsabili-
zação criminal por obstrução da Justiça, ademais há de se ter em conta que
a medida de bloquear o aplicativo, ao invés de prejuízo, trouxe força à em-
presa atacada, pois a ausência de seus serviços mostrou às pessoas o quanto
à sociedade brasileira é dependente desse aplicativo, tornou evidente a força
que o serviço detém.

Ao fim das pesquisas desenvolvidas, com destaque para a análise da
proporcionalidade permitida pelo uso de seus filtros, conclui-se que a me-
dida adotada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias que cul-
minou no bloqueio do aplicativo WhatsApp em todo o território nacional
não é proporcional por, além de não se mostrar bastante para alcance de seu
fim, ferir de forma incisiva e clara o direito à comunicação, direito este cons-
tante no elenco dos Direitos Humanos.
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Resumo: A pesquisa objetiva investigar o Pluralismo Jurídico, notadamente
no que se refere ao construtivismo. Desta forma, serão analisados conceitos
e tipos de pluralismo jurídico por diferentes autores, como forma de situar
o leitor e trazer um marco para o trabalho. Posteriormente, pondera-se as
transformações ocorridas na sociedade atual, em diversos setores, bem
como o fenômeno da globalização, que atinge tais setores, indagando-se
de que forma o Pluralismo Jurídico contribui para o ordenamento jurídico
que se encontra diante de uma sociedade global em transformação que
por vezes não dispõe de “respostas” para os entraves jurídicos.

Palavras-chave: Pluralismo Jurídico; Monismo; Construtivismo; Transcons-
titucionalismo.

Resumen: La investigación objetiva investigar el Pluralismo Jurídico, nota-
damente em lo que se refiere ao constructivismo. De esta forma, serán
analizados conceptos y tipos de pluralismo jurídico por diferentes autores,
como forma de situar al lector y traer un marco para el trabajo. Posterior-
mente, se ponderan lãs transformaciones ocurridas em La sociedad ac-
tual, en diversos sectores, así como el fenómeno de la globalización, que
afecta a estos sectores, indagando se de qué forma el Pluralismo Jurídico
contribuy e al ordenamiento jurídico que se encuentra ante una sociedad
global em transformación que a veces no dispone de “respuestas” a los
obstáculos jurídicos.

Palabras clave: Pluralismo Jurídico; Monismo; Constructivismo; Transcons-
titucionalismo.
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INTRODUÇÃO
Hodiernamente a sociedade encontra dificuldades em localizar novos cri-
térios de verdade, de forma que os fundamentos teológicos, metafísicos e
racionais que por séculos, auxiliaram as formas de conhecimento, não estão
mais capacitados para trazer respostas de modo eficaz para as inquietações
e carências da modernidade. 

Frente a esta crise instrumental que perpassa a ordem jurídica, se faz
essencial a transformação e a reconstrução de paradigmas, por meio de um
discurso mais crítico e mais harmônico com as mudanças empregadas pela
sociedade e, que nem sempre são alcançadas pelo direito.

Para tanto, a pesquisa irá focar-se no aperfeiçoamento de sistemas, con-
siderando esse como ideia de organização/ordem, como forma de identificar
o Direito como “sistema de comunicações” (Niklas Luhmann), colocando-
se esse a favor da ideia de sistema e da própria existência do Direito.

Preliminarmente apresenta-se a oposição de ideias do monismo e do
pluralismo jurídico, observando a relação entre Estado e Direito. Em seguida
analisa-se a sociedade moderna, abordando-se a problemática do controle
das decisões jurídicas, separando leis, poder e religião.  Em diferentes esfe-
ras da sociedade tais como a saúde, arte, mídia, no entendimento de Gunther
Teubner, a globalização dispõe de fortalecimento da autonomia da atividade
modificando-se em um âmbito organizado, perpassando pelo direito.

Considerando as questões fundamentais de âmbito social, necessário
encontrar uma relação entre direito, política e sociedade, como nova forma
de pensar o direito, o que se busca com a comunicação, por meio do cons-
trutivismo, ou seja, relação entre direito e sociedade. Por meio da “teoria
dos sistemas” interpreta-se o conceito de comunicação, sob o aspecto da au-
topoiése. Diante dessa necessidade de comunicação, observa-se o transcons-
titucionalismo.

O estudo apresentado trata-se de uma pesquisa que se utilizou do mé-
todo sistêmico para obtenção dos resultados. Em relação ao método de pro-
cedimento adotou-se o monográfico. Como mecanismo de busca, utilizou-
se a ferramenta documental e a bibliográfica, tais como livros, publicações
e periódicos.

1. pONTO DE pARTIDA: O MONISMO JURÍDICO
No presente tópico aborda-se a temática referente ao monismo jurídico e
para tal finalidade, analisa-se o entendimento de Hans Kelsen. Em 1934,
Kelsen publicou uma obra chamada Teoria Pura do Direito, defendendo o
entendimento de que havia somente uma ordem jurídica. 

No seu entendimento, a juridicidade da norma se sujeita à inclusão em
um ordenamento jurídico, entendendo o autor ser esse ordenamento um
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complexo de normas onde o fundamento de validade da norma ocorre na
sua criação, não estando ligado ao seu conteúdo. 

Nesse sentido, o autor exemplifica a situação contrapondo a situação de
um bando de salteadores e um cobrador de impostos, onde ambos ordenam
a retirada de uma parte do patrimônio de um indivíduo, sendo que a ordem
do cobrador de impostos decorre de lei, a qual é baseada em uma Constitui-
ção, que por sua vez é fundamentada em um pressuposto lógico, norma fun-
damental e válida. Ao passo que a ordem do bando de salteadores não encon-
tra amparo legal, o que a torna invalida. (KELSEN, 2003, p. 48-55).  

Para Kelsen o ordenamento jurídico só pode advir do Estado uma vez
que direito e Estado se unem, dessa forma, como a única fonte de direito é
o Estado existe somente o direito Estatal. Sendo o Estado a única fonte de
direito, ele é detentor de uma força de coação, ou seja, força capaz de repri-
mir algo que seja antijurídico.

Para Kelsen não existem falhas que coordenem a ação humana no or-
denamento jurídico, pois do contrário, se elas existissem as respostas seriam
buscadas fora do ordenamento jurídico, ou seja, fora do direito. 

Em sua Obra Teoria Geral do Direito e do Estado, Kelsen (2000, p. 544)
esclarece em relação a soberania estatal que “a ordem jurídica desse Estado
como sendo a ordem suprema, acima da qual não existe nenhuma outra
ordem jurídica.”, é, portando, o Estado uma autoridade suprema, que impede
qualquer regra jurídica que ocorra fora deste Estado, seja ela advinda da
igreja, de grupos organizados, ou de qualquer outra organização.

No que refere-se ao termo autoridade, esclarece o autor ser essa uma
característica da ordem normativa, pois (2000, p. 545) 

Apenas uma ordem normativa pode ser “soberana”, ou seja, uma autoridade su-
prema, o fundamento último de validade das normas que um indivíduo está au-
torizado a emitir como “comandos” e que os outros são obrigados a obedecer.

Dizer que uma ordem jurídica é superior a outra, significa dizer que
uma ordem, a inferior, deriva seu fundamento de validade de uma norma su-
perior, ou seja, como refere Kelsen (2000, p. 545) “a questão de saber se o
Estado é soberano ou não coincide com a questão de saber se o Direito in-
ternacional é ou não ordem superior ao Direito Nacional.”.

Nesse sentido, o autor diferencia direito nacional de direito internacio-
nal, entendendo que o ordenamento jurídico internacional tem significado
enquanto parte de um ordenamento jurídico universal (KELSEN, 2000, p.
516), mencionando que (2000, p. 516) 

A ordem jurídica internacional determina as esferas de validade territorial,
pessoal e temporal das ordens jurídicas nacionais, tornando possível, desse
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modo, a coexistência de numerosos Estados. [...] a ordem jurídica interna-
cional restringe a esfera material de validade das ordens jurídicas nacionais
sujeitando-as a certa regulamentação das suas próprias matérias.”. [...] Essa
visão monista é o resultado de uma análise das normas de Direito internacio-
nal positivo referente aos Estados, ou seja, às ordens jurídicas nacionais. A
partir do ponto de vista do direito internacional vê-se a sua conexão com o
direito nacional e, por conseguinte, com uma ordem jurídica universal.

Dessa forma, o monismo jurídico não se identifica apenas com a ordem
jurídica estatal, mas sim no fato de reconhecer apenas uma ordem jurídica es-
tatal. Kelsen trata de um monismo internacionalista, onde as normas de Direito
Internacional são impostas sobre as normas internas, de forma hierárquica. 

O monismo jurídico considera válido apenas uma ordem jurídica, seja
o direito internacional seja o direito estatal, observando a norma fundamen-
tal, ou seja, a fonte do direito internacional bem como do direito nacional.
Nesse sentido, o monismo jurídico significa reconhecer apenas uma ordem
jurídica, seja ela estatal ou universal.

Nessa lógica, o autor entende que caso o direito internacional exista ou
apenas haja uma suposição de sua existência, esse ordenamento jurídico, o
qual é considerado superior ao ordenamento dos Estados é considerado vá-
lido. Portanto, em relação ao Direito internacional, os Estados não são so-
beranos. Kelsen refere que o (2000, p. 546)

Direito internacional, através do princípio da eficácia, determina a esfera e o
fundamento de validade da ordem do Direito nacional, e, desse modo, a su-
perioridade do Direito internacional sobre o direito nacional parece ser im-
posta pelo conteúdo do próprio Direito. Mas, do ponto de vista da teoria do
reconhecimento, o Direito internacional determina a esfera e o fundamento
de validade do Direito nacional apenas se o Direito internacional possuir va-
lidade, e se essa validade for reconhecida pelo Estado. [...]O Direito nacio-
nal é a ordem suprema, e o Direito internacional tem o seu fundamento de
validade no Direito nacional. De acordo com a teoria do reconhecimento, a
norma fundamental da ordem jurídica nacional é a fonte de validade su-
prema e absoluta de todo o Direito e, portanto, o Estado pode ser concebido
como soberano.

A conexão do Direito internacional e do Direito nacional é aceito, no
entendimento de Kelsen, como um acúmulo de normas válidas, pois é parte
de um único sistema de normas uma vez que a norma inferior deriva sua va-
lidade da norma superior. Outro fundamento seria o fato de que dois con-
juntos de normas compõem um sistema com duas ordens ordenadas, que por
sua vez, tem sua validade decorrente de uma terceira ordem, a qual será a
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ordem superior, que irá determinar o fundamento e a criação das duas ordens
inferiores. (2000, p. 530).

Kelsen em sua obra Teoria Pura do direito ensina que, não existe um
Estado mundial, mas sim, uma “unidade cognoscitiva de todo o direito”
(2003, p. 364) o que significa que é viável a idealização de um conjunto de
normas formado pelo Direito internacional bem como as ordens jurídicas
nacionais, formando assim um sistema unitário de normas, pois conside-
ram-se normas simultaneamente válidas. O direito esta englobado em um
único sistema.

O autor traz a diferença entre as duas construções monistas ligadas pelo
direito internacional e Direito nacional, reconhecidos por um Estado, men-
cionando que a (2003, p. 385-386)

oposição baseia-se na diferença de dois sistemas de referência diversos. Um
está solidamente vinculado com a ordem jurídica do nosso próprio Estado, o
outro com a ordem jurídica internacional. Os dois sistemas são igualmente
corretos e igualmente justificados. [...] A própria decisão por um deles, essa
situa-se fora da ciência jurídica. Ela apenas pode ser determinada por [...]
considerações políticas. Aquele para quem a idéia da soberania do seu
Estado é valiosa, porque se identifica com este na sua autoconsciência exal-
tada, preferirá o primado da ordem jurídica estadual ao primado da ordem
jurídica internacional. Aquele, para quem a idéia de uma organização mun-
dial é mais valiosa, preferirá o primado do Direito internacional ao primado
do Direito estadual.   

Nessa diferença, inicialmente refere-se ao Direito internacional, en-
tendendo que esse direito tem seu ponto de partida na validade de uma
ordem jurídica estadual, sendo válido, apenas como parte integrante de uma
ordem jurídica estadual, em relação ao seu conteúdo. (KELSEN, 2003, p.
377-378). Em contrapartida, o Direito internacional, tem seu ponto de par-
tida no direito internacional, tendo validade como ordem jurídica, abran-
gendo todas as ordens jurídicas no âmbito Estadual. (KELSEN, 2003, p.
377-378).

Assim, as referidas construções possuem mesmo conteúdo e mesma fun-
ção, através do princípio da efetividade, o qual gera o fundamento e o domínio
de validade das ordens jurídicas estaduais. (KELSEN, 2003, p. 377-378). Com
Efeito, nota-se que o Estado monista não permite, tampouco reconhece ne-
nhuma outra forma de produção jurídica, em razão de possuir ele a exploração
do poder normativo, ou seja, a capacidade de dizer o que é o direito.  

Em síntese, o monismo jurídico está intimamente atrelado com a teoria
que propugna a legitimidade de apenas uma ordem jurídica, sendo o direito
internacional ou direito estatal, significando o reconhecido de apenas uma
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ordem jurídica e respeitando à hierarquia dentre as normas, com o intuito
de evitar as contradições. Considerando o exposto, no tópico seguinte será
observado os aspectos do pluralismo jurídico.

2. O RECONhECIMENTO DA pLURALIDADE
Ao analisar a realidade que a sociedade se forma, por meio de organizações
diversificadas ou, nas palavras de Antônio Carlos Wolkmer (1994, p. 177)
“por associações humanas inter-relacionadas”, sendo essas associações,
grupos, comunidades religiosas, corporações, partidos políticos e famílias,
onde cada grupo cria sua ordem jurídica e mantém sua total ou parcial au-
tonomia em relação ao Estado, acredita-se que a legislação imposta pelo Es-
tado não é a única fonte do âmbito jurídico.

Considerando essa complexidade trazida hodiernamente, com diferentes
classes, formas de vida, culturas, religião, acredita-se que essa realidade ins-
tale uma crise do modelo normativo. Assim, observa-se o pluralismo jurídico
como uma busca de um novo modelo normativo que atenda a nova sociedade
que se encontra em constante evolução, enfrentando diversas realidades.

O pluralismo jurídico nega o entendimento de que o Estado é a única
fonte do direito, ou seja, que somente o Estado pode produzir normas, surgin-
do para contrapor a doutrina do monismo jurídico, entendendo que esta é in-
suficiente para contribuir de forma decisiva para a ampliação de produção ju-
rídica, por meio de outros meios normativos não convencionais. Dessa forma,
busca diferentes meios de positivação jurídica na mesma sociedade política,
com a consequente existência de normas que não as emanadas do Estado.

Dentro de uma sociedade que gera fatos e consequentemente, produz
normas, fala-se do “direito criado pela massa, pela sociedade”, conforme
ensina Wolkmer ao referir acerca do direto social e o direito individual.
Nesse sentido, Wolkmer (1994, p. 180) ensina que o primeiro “tem sua fonte
na coletividade organizada, na confiança e na participação de indivíduos
que compõem grupos igualitários em colaboração”, já o segundo é um di-
reito de “integração que não pode jamais ser imposto de fora, mas, por com-
preender uma “totalidade imanente”, materializa-se a partir de dentro.”.

Há que salientar que, muito embora considere-se que o direito alcança
uma diversidade de pessoas e grupos, na sociedade atual ainda existem gru-
pos e indivíduos que não são contemplados por tais direitos, nesse sentido,
ensina Joaquim de Arruda Falcão (1984, p. 80-85) que o pluralismo jurídico
tem por objetivo encontrar uma explicação teórica para a “convivência con-
traditória, por vezes consensual e por vezes conflitante, entre os vários di-
reitos observáveis numa mesma sociedade.”.

Wolkmer conceitua o pluralismo jurídico da seguinte forma (1994, p.
195) “multiplicidade de práticas jurídicas existentes num mesmo espaço
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sócio-político, interagidas por conflitos ou consensos, podendo ser ou não ofi-
ciais e tendo sua razão de ser nas necessidades existenciais, materiais e cultu-
rais.”, o qual considera que o direito estatal é apenas uma das formas jurídicas
existentes em uma sociedade, uma vez que existem ordens jurídicas distintas.

Como referido, o direito é visto como normas jurídicas elaboradas por
órgãos dos Estados, contudo a sociologia jurídica passou a dar novos con-
ceitos para esse entendimento, segundo Ana Lucia Sabadell (2005, p. 120)

a sociologia jurídica tem despertado interesse pela realidade jurídica, esten-
dendo seu objeto de estudo a outras formas de regulamentação de comporta-
mento social que vinculam as pessoas, mesmo não sendo oficiais.

Entende a referida autora que o pluralismo jurídico é a “teoria que sus-
tenta a coexistência de várias sistemas jurídicos no seio da mesma socieda-
de.”. No entendimento de Arruda Júnior, o pluralismo jurídico nasce no sen-
tido afirmativo da modernidade, referindo que (1997, p. 127)

O pluralismo jurídico emerge socialmente por conseqüência dos processos
estruturais de difícil convergência para uma racionalização jurídica nos ter-
mos moderno que resulta do colonialismo, da dependência, e da marginaliza-
ção. Denominamos essa primeira característica do pluralismo jurídico como
exemplificativa de pré-modernidade da modernização capitalista tardia.

Ainda, Boaventura de Sousa Santos (1993, p. 42), ao executar um tra-
balho empírico em uma comunidade no Rio de Janeiro, o qual nominou de
Pasárgada3, define a situação de pluralismo jurídico como 

Existe uma situação de pluralismo jurídico espaço geopolítico vigoram (ofi-
cialmente ou não) mais de uma ordem jurídica. Esta pluralidade normativa
pode ter uma fundamentação econômica, rácica, profissional ou outra; pode
corresponder a um período de ruptura social como, por exemplo, um período
de transformação revolucionária; ou pode ainda resultar, como no caso de
Pasárgada, da conformação específica do conflito de classes numa área de-
terminada da reprodução social- neste caso, a habitação.

Nota-se que o sistema pluralista é aquele que aceita, reconhece, tolera
e respeita a existência de diversas posições, opiniões, pensamentos, impli-
cando a participação de múltiplos grupos sociais. Em um cenário social de
conflitos, necessidade e reivindicações, o pluralismo jurídico pode alcançar
a implementação de novos direitos.

Nota-se que o pluralismo jurídico ocorre e existe em um espaço social
em que encontram-se manifestações jurídicas estatais ou não estatais, ou
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ainda nas palavras de Wolkmer “de Direito oficial e Direito não-oficial”,
em que são implementados instrumentos diferentes para situações iguais, o
que desencadeia um cenário de conflito. Nesse sentido, o pluralismo jurídico
ultrapassa o “Direito oficial” valendo-se também do “Direito não-oficial”,
em benefício de parcelas sociais desfavorecidos.

Considerando a possibilidade de mesmos indivíduos estarem subme-
tidos por ordens jurídicas autônomas e interdependentes, analisa-se a socie-
dade moderna, também conhecida como modernidade, que surge em decor-
rência das revoluções políticas, econômicas e filosóficas, que ocorreram no
final do século XVIII, resultando em uma nova forma de sociedade e abor-
dando a problemática do controle das decisões jurídicas. 

Dessa forma, a sociedade moderna aborda a problemática do controle
das decisões jurídicas, diferenciando as esferas, ou seja, separa as leis, o
poder, a religião, pois nessa nova sociedade, tudo encontra-se de forma aber-
ta, podendo ser discutido, pois as coisas não encontram-se de forma deter-
minada e sim, indeterminadas. (ROCHA, 2005, p. 12-13).

Contudo, a sociedade moderna enfrenta a problemática da complexi-
dade, pois nesses casos é plausível a tomada de decisões de forma sempre
diferentes, uma vez que tudo encontra-se em constante evolução. Tal pe-
ríodo chamado modernidade, na concepção de Leonel Severo Rocha (2005,
p. 14) é 

um período, de uma fase, em que há uma grande crença numa certa idéia de
racionalidade, e essa racionalidade, no Direito, para simplificar, estaria ligada
a uma forte noção de Estado. Assim, toda teoria jurídica da modernidade é
uma teoria ligada à noção de Estado, e essa racionalidade se desenvolveu,
principalmente, numa dinâmica que se chama normativismo. Então, tem-se
hoje em plena forma de sociedade globalizada ainda uma teoria jurídica ori-
ginária da modernidade presa à noção de Estado e de norma jurídica.  

O normativismo portanto, é um sistema jurídico fechado, onde as nor-
mas válidas estão relacionadas com outras normas, resultando em um sis-
tema dogmático hierarquizado. Contudo, em tempos hodiernos, encontra-
se uma nova forma de sociedade, a sociedade globalizada, e aqui, a teoria
jurídica posta na sociedade moderna é considerada limitada para essa nova
sociedade.

Estamos em um momento em que a complexidade se manifesta de di-
versas formas, com o surgimento de diversas culturas e ambientes de identi-
dade em construção com amplo espaço para questionamentos. Portanto, não
sendo mais viáveis as observações estáveis. É preciso identificar um modelo
que possa explicar e se comunicar com essa mudança e transformação.
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Na fase da globalização, como resposta à crise normativista é proposta
uma teoria hermenêutica, idealizando a compreensão do direito além da
norma, com atuação dos operadores do direito, dos “intérpretes” da socie-
dade. Busca-se uma norma jurídica mais ampla, que possa pensar o direito
de outra forma, incluindo regras, princípios e diretrizes políticas, com maior
participação da sociedade. Essa teoria está preocupada com a interpretação
dos textos, com foco nos procedimentos e práticas sociais, no entanto, ainda
demonstrando-se insuficiente.  (ROCHA, 2005, p. 21-26). 

Contudo, ainda que a hermenêutica jurídica vise compreender o Direito
dentro da sociedade, no entanto, não apresenta um conceito específico de
sociedade. Dessa forma, a fim de aprofundar o entendimento de sociedade,
conectada com o Direito, é preciso rever a relação do direito com o social,
e isso acontece por meio do construtivismo, que conforme ensina Rocha
(2005, pg. 27) parte “das lingüísticas pragmáticas, as ciências cognitivas e
a atual teoria dos sistemas”, abordada nos trabalhos de Niklas Luhmann,
versado no capítulo seguinte.

O CONSTRUTIVISMO E A pOLICONTExTURALIDADE
O construtivismo entende que o conhecimento se sustenta na construção de
um observador, privilegiando a globalização, a pluralidade social e a com-
plexidade. Observando as questões fundamentais de âmbito social, busca-
se uma relação entre direito, política e sociedade, uma norma jurídica mais
ampla, incluindo regras, princípios, diretrizes políticas e maior participação
na sociedade, revendo o normativismo, ou seja, conforme ensina Rocha
(2005) “Direito além da norma”.

Da conexão entre sociedade e direito decorre o construtivismo, que
busca interpretar o conceito de comunicação na perspectiva da autopoiése.
Nesse viés, Rocha (2005, p. 15) observa a “epistemologia construtivista que
privilegia para a globalização a temática da pluralidade social, da comple-
xidade, dos paradoxos e riscos [...]”.

A teoria dos sistemas busca interpretar o conceito de comunicação, en-
tendendo Luhmann que essa ocorre com a discussão dos “Meios de Comu-
nicação Simbolicamente Generalizados”. Em relação a análise sistêmica,
menciona Rocha (2005, p. 28) que “a sociedade apresenta as características
de um sistema permitindo a compreensão dos fenômenos sociais através dos
laços de interdependência que os unem e os constituem numa totalidade.”.

Essa teoria passou por grandes transformações as quais se deram em
razão do construtivismo, e esse “entende que o conhecimento não se baseia
na correspondência com a realidade externa, mas somente sobre as constru-
ções de um observador.” (ROCHA, 2005, p. 28).

A teoria dos sistemas de Luhmann é voltada para a produção da diferença,
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e nesse sentido, ensina Rocha (2005, p. 30) que “A sociedade tem de ser ob-
servada com o critério de produção do diferente.”. Na concepção de Luh-
mann, a teoria é observada sob a perspectiva “autopoiética”, onde o direito
é um sistema auto-reprodutor. (ROCHA, 2005, p. 31).

Para a compreensão de um mundo de sociedade complexa, em que
ocorrem discussões sobre o significado do direito e da sociedade, Luhmann
propõem um novo “estilo científico”, referindo Rocha (2005, p. 38) que a
teoria da sociedade autopoiética

procura explicar a sociedade como sistema social. É importante nesta matriz
epistemológica demonstrar-se que certos elementos básicos tornam possí-
veis distintas formas, entre infinitas possibilidades, de interação social. Isto im-
plica uma grande complexidade, que exige cada vez mais subsistemas, como o
direito, a economia, a religião, etc., que por sua vez se diferenciam criando ou-
tros subsistemas e assim sucessivamente.

Portanto menciona Rocha que o sistema autopoiético é aquele que é
respectivamente fechado e aberto, ou seja, é um sistema que possui o para-
doxo da repetição e diferença, os quais os operadores do direito irão utilizar
“como critério para tomar decisões [...] existindo um critério de repetição e
diferença simultânea, temos a idéia de autopoiése.”. (ROCHA, 2005, p. 38).

Inicialmente a autopoiése teve origem sob o viés da biologia, pelos au-
tores Humberto Maturana e Francisco Varela, entendendo que tais sistemas
são auto-organizados, bem como, auto-reprodutivos. Posteriormente a teoria
da autopoiése sofre mudanças e passa a ter aplicação nas ciências sociais, atra-
vés de Luhmann que desenvolve a teoria da autipoiése aplicando-se aos fe-
nômenos sociais, os quais consistem em (TEUBNER, 1989, p. XII) “Um sis-
tema autopoiético de comunicação, ou seja, um sistema [...] auto-reprodutivo
e circular de actos de comunicação que geram novos actos de comunicação.”.
Nesse “circulo” de comunicação, outros atos comunicativos se desenvolvem.

Por conseguinte, após o entendimento de autopoiése de Luhmann, Gunt-
her Teubner (1989, p. X-XI) traz a autopoiése sob o aspecto jurídico, referindo
que “um sistema autopoiético constitui um sistema auto-referencial no sentido
de que os respectivos elementos são produzidos e reproduzidos pelo próprio
sistema graças a uma sequência de interacção circular e fechada.”.

Luhmann defende que as unidades básicas que compõem o sistema ju-
rídico são as comunicações, e Teubner (1989, p. XXII) ensina que o “Siste-
ma jurídico aparece aqui concebido como um sistema auto-referencial e
auto-reprodutivo de actos de comunicação particulares (atos jurídicos) [...]
sistema comunicativo “normativamente fechado”.”.

Diante dessa análise, observa-se a validade do direito, a qual, conforme
menciona Teubner (1989, p. 2) “não pode ser importada do exterior do sistema
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jurídico, mas apenas obtida a partir do seu interior.”, ou seja, o direito é pro-
duzido dentro dele mesmo, ou nas palavras do autor, “auto-reproduzido”.
Teubner complementa o pensamento referindo que (1989, p. 19)

a realidade social do direito é feita de um grande número de relações circula-
res. Os elementos componentes do sistema jurídico – ações, normas, proces-
sos, identidade, realidade jurídica – constituem-se a si mesmos de forma cir-
cular, além de estarem ligados entre si também circularmente por uma
variedade de meios.

Nesse sentido, entende-se que as sociedades modernas são compostas
por uma pluralidade de diversos “subsistemas”, desenvolvendo-se de forma
isolada. Portanto, entende-se que para o ser humano se reproduzir ele precisa
da vida, para os sistemas se reproduzirem eles precisam da comunicação
(TEUBNER, 1989).

Nesse sentido, diante de um cenário de reprodução de diferentes mo-
delos de sociedade e formas de organização social, com diversas inquieta-
ções, percebe-se a necessidade de comunicação, que para Luhmann (2010,
p. 19), é “a única operação capaz de basear o social de maneira autônoma”.

Dessa forma, busca-se ferramentas onde indivíduos e grupos possam
se expressar e participar dos procedimentos de construção do direito, sempre
observando o exercício da alteridade, respeitando as diferenças sociais, cul-
turais, ideológicas, religiosas, políticas, econômicas, morais, sexuais, clas-
sistas e tantas outras.

Surgem assim as manifestações políticas, modificando os processos
tradicionais de comunicação, trazendo a policontexturalidade, a qual decor-
re da autopoiése. A policontexturalidade propõe a observação dos novos
sentidos do direito, do ponto de vista da teoria dos sistemas. Marcelo Neves
(2012, p. 117) exemplifica mencionando que, por exemplo

Para o judiciário brasileiro, tanto os juízes internacionais, supranacionais e
transnacionais, quando suas decisões são por ele levadas em conta, apresen-
tam-se como periferia e vice-versa. E, a esse respeito, podemos partir de
qualquer tipo de ordem jurídica com pretensão de autonomia.

Não é possível falar em centro e periferia sem referir o contexto. Centro
e periferia é uma forma criada por Luhmann, para que se possa ter uma opo-
sição flexível, uma espécie de código que permita analisar a inclusão e ex-
clusão na diversidade das possibilidades do mundo. (NEVES, 2012).

Dessa forma busca-se estabelecer o poder em torno do diálogo e do de-
bate, ampliando assim a base do poder, de forma que não apenas as institui-
ções sociais hegemônicas tenham vez e voz. 
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O DIáLOGO COMO ALTERNATIVA 
A proteção dos direitos humanos e o controle e limitação do poder são os pro-
blemas do constitucionalismo, de lados opostos. Considerando que na con-
temporaneidade, ocorre uma maior integração da sociedade mundial, momen-
to em que tais problemas não são mais tratados em âmbito de seus respectivos
Estados, passando a ser abordados em diversos ordens jurídicas, inclusive
aquelas não estatais.

Nesse sentido, Marcelo Neves propõe uma “relação transversal perma-
nente” entre essas diferentes ordens jurídicas, no que refere-se aos proble-
mas constitucionais comuns. Assim, o direito Constitucional se distancia de
sua base originária (Estado), concentrando-se nas questões transconstitu-
cionais, que são aquelas, segundo Neves, que perpassam os inúmeros tipos
de ordens jurídicas e que podem envolver tribunais estatais e internacionais
na busca de sua solução.

Neves explica que o conceito de transconstitucionalismo não tem nada
a ver com o conceito de constitucionalismo internacional ou transnacional.
O conceito está relacionado à existência de problemas jurídico-constitucio-
nais que perpassam às distintas ordens jurídicas, sendo comuns a todas elas,
como, por exemplo, os problemas associados aos direitos humanos referindo
que (2012, p. 115) “Dentro de um mesmo sistema funcional da sociedade
mundial moderna, o direito, proliferam ordens jurídicas diferenciadas ao
mesmo código binário, isto é, “lícito/ilícito, mas com diversos programas e
critérios.”, formando uma pluralidade de ordens jurídicas, cada uma com
seus elementos, estrutura e procedimentos. 

Considerando que cada ordem jurídica possui suas particularidades,
ocorre uma certa diferença no âmbito do sistema jurídico, explicando Neves
(2012, p. 117-118) que a

conversação ou diálogo entre cortes, que podem se desenvolver em vários
níveis: por exemplo, entre o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias
(supranacional) e os tribunais dos Estados-membros, entre o Tribunal Europeu
de direitos Humanos (internacional) e as cortes nacionais ou o TJCE, entre
corte nacionais etc. Essa “conversação (que constitui, a rigor, comunicações
transversais perpassando fronteiras entre ordens jurídicas) não deve leva a
uma idéia de cooperação permanente entre ordens jurídicas, pois são fre-
qüentes os conflitos entre perspectivas judiciais diversas. [...] no caso do
transconstitucionalismo, as ordens se inter-relacionam no plano reflexivo de
suas estruturas normativas que são autovinculantes e dispõem de primazia.
Trata-se de uma “conversação constitucional”.

Nesse contexto tem-se uma junção recíproca de conteúdos, dando
novo sentido aos conteúdos normativos. Ocorre uma fusão constitucional
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transpassada. Observa ainda a problemática dos direitos fundamentais ou
dos direitos humanos, as quais vão além fronteiras, portanto, o direito cons-
titucional estatal passou a enfrentar problemas de limitações, uma vez que
essa instituição encontra barreiras para responder os problemas normativos
decorrentes do constitucionalismo, relacionados aos direitos fundamentais
dos indivíduos bem como ao poder estatal.

Portanto, a principal questão do tranconstitucionalismo refere-se ao
surgimentos dos problemas constitucionais (jurídicos) em diversas ordens
jurídicas, que exigem “soluções fundadas no entrelaçamento entre elas.”.
Dessa forma, pensa-se em um igual problema de direitos fundamentais em
diversas ordem “estatal, local, internacional, supranacional e transnacional”,
resultando em cooperação e conflitos, demandando mútuo conhecimento.
(NEVES, 2012, p. 121). 

Considerando os problemas constitucionais emergentes em um contexto
em âmbito mundial, na sociedade hodierna, entende Neves (2012, p. 122) que
o transcostitucionalismo tem sido a única forma capaz de apresentar respostas
adequadas aos problemas apresentados, mencionando o autor que “A frag-
mentação dos problemas constitucionais permaneceria desestruturada se cada
ordem jurídica pretendesse enfrentá-los isoladamente a cada caso. Impõe-se,
pois, um “diálogo” ou uma “conversação” transconstitucional.”.

Contudo, os problemas comuns em diversos ordenamentos jurídicos,
que exigem modelos normativos diversos, encontram resposta no mesmo
“código binário (lícito/ilícito), considerando os critérios normativos origi-
nários, que por sua vez são diversos. Então, quando à uma licitude ou ilici-
tude em relação a um caso análogo é indagada frente a uma pluralidade de
ordens jurídicas. 

Nesse sentido, inicialmente cada ordem jurídica invocará seu modelo
de critérios para solucionar o caso, o que acarretará conflitos, momento em
que se depara com a problemática de discordância de admissíveis respostas
que foram apresentadas. Nesse ponto, aduz Neves acerca da fundamental
(2012, p. 128-129)

Busca de “pontes de transição”. [...] Essas “pontes”, como modelos de entrela-
çamentos que servem a uma racionalidade transversal entre ordens jurídicas,
não são construídas de maneira permanente e estática no âmbito dinâmico do
transconstitucionalismo. [...] A cada novo caso inesperado, as estruturas refle-
xivas das respectivas ordens precisam rearticular-se consistentemente para
possibilitar uma solução complexamente adequada à sociedade, sem atuar mi-
nando, bloqueando ou destruindo a ordem concorrente ou cooperadora, mas
antes contribuindo para estimulá-la a estar disposta ao intercâmbio em futuros
“encontros” para enfrentamento de casos comuns.
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Neste caso, impõe-se um diálogo entre estas distintas ordens jurídicas
a fim de que os problemas que lhes são comuns tenham um tratamento har-
monioso e reciprocamente adequado, sendo que essa interlocução pode
ocorrer das mais variadas formas, aduzindo Neves (2012, p. 129)

Quando questões de direitos fundamentais ou de direitos humanos subme-
tem-se ao tratamento jurídico concreto, perpassando ordens jurídicas diver-
sas, a “conversação” constitucional é indispensável. Da mesma maneira,
surgindo questões organizacionais básicas da limitação e controle de um
poder que se entrecruza entre ordens jurídicas, afetando os direitos dos res-
pectivos destinatários, impõem-se a construção de “pontes de transição”
entre as estruturas reflexivas das respectivas ordens. Portanto, para que o
transconstitucionalismo se desenvolva plenamente é fundamental que, nas
respectivas ordens envolvidas, estejam presentes princípios e regras de or-
ganização que levem a sério os problemas básicos do constitucionalismo.

É possível, outrossim, que essa conversação se desenvolva a partir do
respeito e consideração espontânea e mútua entre as diversas ordens jurídi-
cas (estatais e internacionais), como pode se verificar, por exemplo, quando
um Tribunal estatal considera, sem estar obrigado a tanto, a decisão de outro
Tribunal estatal ou internacional, de forma mutua, ensinando Neves (2012,
p. 131) que

As ordens estatais, internacionais, supranacionais, transnacionais e locais,
consideradas como tipos específicos, são incapazes de oferecer, isolada-
mente, respostas complexamente adequadas para os problemas normativos
da sociedade mundial. [...] O transconstitucionalismo, como modelo de en-
trelaçamento que serve à racionalidade transversal entre ordens jurídicas di-
versas, abre-se a uma pluralidade de perspectivas para a solução de proble-
mas constitucionais, melhor adequando-se às relações entre ordens jurídicas
do sistema jurídico hierárquico da sociedade mundial. 

Assim, entende-se que o transconstitucionalismo não considera apenas
uma ordem jurídica ou determinado tipo de ordem jurídica, mas indica a im-
plementação de “pontes de transição”, as quais ocorrem através das chama-
das “conversações constitucionais” (NEVES, 2012) para que as diversas or-
dens jurídicas acima referidas, sejam consolidadas. 

O modelo do transconstitucionalismo tem como objetivo separar o im-
passe do antagonismo “monismo/pluralismo”, levando em conta que a “plu-
ralidade de ordens jurídicas” considera e acredita na implementação do
transconstitucionalismo, como forma de solução dos problemas constitu-
cionais por meio da análise recíproca de diferentes ordens jurídicas.  
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CONCLUSÃO
Na referida pesquisa conclui-se que, em se tratando de ordens normativas
constantes em um mesmo sistema, é possível buscar a solução por meio da
construção da norma jurídica bem como da norma de decisão, ou seja, parte-
se de ambos os textos normativos, das diferentes ordens jurídicas, bem como
dos casos comuns desses ordenamentos, para a construção de normas diver-
sas. Isso resultará em um sistema jurídico construído por meio da relação
de uma pluralidade de ordens normativas, conforme entendimento de Neves.

Dessa construção surgirão problemas relacionados com a incompati-
bilidade das prováveis soluções apresentadas, sendo fundamental, nesses
casos, as “pontes de transição” propostas por Neves. As “estruturas reflexi-
vas” precisam ser pensadas conforme o surgimento de cada caso, assegu-
rando uma solução adequada para a sociedade, sem interferir de forma des-
trutiva na outra ordem, devendo interferir somente com o intuito de
contribuir positivamente, despertando o interesse para que participe de fu-
turos casos semelhantes.

Quando se apresentam questionamentos de direitos fundamentais ou
de direitos humanos, em um contexto de ordenamentos jurídicos diversos a
“conversação” demonstra-se fundamental. Portanto, para que o transcons-
titucionalismo possa evoluir, é relevante que ambas as ordens envolvidas
tenham princípios e regras de organização, considerando os problemas ad-
vindo do constitucionalismo. 

Assim, o transconstitucionalismo que ocorre entre diferentes ordens
jurídicas, ou seja, pluralismo jurídico, busca soluções para os problemas
constitucionais apresentados por essas diversas ordens, problemas esse que
se dão de forma simultânea, auxiliando o construtivismo de ferramenta para
a resolução desses problemas constitucionais.
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3Pasárgada é uma comunidade densamente povoada, no seio da qual se es-
tabeleceu uma teia muito complexa de relações sociais entre os habitantes e entre
estes, individualmente, e a comunidade no seu todo, algumas das quais têm origem
em contratos (compra e venda, arrendamento etc) e outros negócios jurídicos que
envolvem a propriedade, a posse e os direitos reais vários sobre a terra e as habi-
tações (ou parte delas) individualmente apropriadas. Tais relações têm uma estru-
tura homológica das relações jurídicas. No entanto, à luz do direito oficial brasi-
leiro, as relações desse tipo estabelecidas no interior das favelas são ilegais ou
juridicamente nulas, uma vez que dizem respeito a transacções sobre terrenos ile-
galmente ocupados e a construções duplamente clandestinas. Dentro da comuni-
dade, contudo, tais relações são legais e como tal vividas pelos que nela partici-
pam; a intervenção dos moradores neste domínio visa constituir como que um
ersatz da proteção jurídica oficial de que carecem. SANTOS. Boaventura de
Sousa. O discurso e o poder: ensaio sobre a sociologia da retórica jurídica.
Porto Alegre: Fabril, 1988, p. 14.
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AUTORREGULAÇÃO E RISCOS: DESAFIOS E
POSSIBILIDADES JURÍDICOS PARA A GESTÃO DOS
RESÍDUOS NANO PARTICULADOS

Wilson Engelmann,
Dr. em Direito, Unisinos/RS

Raquel von Hohendorff,
Doutoranda em Direito, Unisinos/RS

Resumo: A utilização industrial da escala nanométrica está avançando
rapidamente sem que se tenha uma certeza científica sobre a segurança
das nanopartículas e sem que a área jurídica tenha construído marco re-
gulatório específico. As nanotecnologias vêm acompanhada de incerte-
zas científicas quanto seus efeitos e (possíveis?) danos futuros ao meio
ambiente e vida humana. Com o aumento do consumo destes produtos
amplia-se também o descarte de nanomateriais ao meio ambiente. Assim,
a destinação final dos nanomateriais desperta uma enorme incógnita e
clama por possíveis soluções. De que forma deveria ocorrer a destinação
final do resíduo nanotecnológico? O problema que se pretende enfrentar
neste artigo é: uma vez que inexiste regulação específica sobre o nano-
waste, de que forma seria viável a utilização do protocolo da OECD?
Baseado na cautela frente à incerteza, uma resposta adequada seria a
adoção de algum instrumento regulatório, mesmo que estranho ao Direi-
to, respeitando a precaução e buscando evitar possível dano ambiental
e às futuras gerações.

Palavras-chave: Nanotecnologias; Riscos; Resíduos; Autorregulação. 

INTRODUÇÃO
O mundo na escala nano sempre existiu integrando a natureza, mas somente
a partir da metade para o final do Século XX, o ser humano conseguiu aces-
sar esta ordem de grandeza, visualizando a bilionésima parte de um metro.
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Observa-se no cotidiano da vida humana o consumo cada vez maior de inú-
meros novos produtos com nanotecnologia, nas mais diversas áreas. 

Como exemplo podem ser citados protetores solares, calçados, telefo-
nes celulares, tecidos, cosméticos, automóveis, medicamentos produtos para
agricultura, medicamentos veterinários, produtos para tratamento de água,
materiais para a construção civil, plásticos e polímeros, produtos para uso
nas indústrias aeroespacial, naval e automotora, siderurgia, entre outros.  

Assim, deixam de ser apenas promessas futurísticas e incorporam-se
na rotina diária da sociedade deste início do século XXI, exigindo, portanto,
a atenção por parte do Direito. Mas as nanotecnologias vêm acompanhadas
de incertezas científicas quanto seus efeitos e danos futuros ao meio am-
biente e vida humana. Uma vez que o consumo destes produtos vêm sendo
cada vez maior, amplia-se também o aporte destes materiais ao meio am-
biente. Desta forma a questão nanolixo ou nanorresíduo é mais um aspecto
a gerar preocupações. Trata-se da incógnita do nanowaste. De que forma
deveria ocorrer a destinação final do resíduo nanotecnológico? Há diferença
dos resíduos em escala macro? 

Ainda, face a inexistência de regulação específica das nanotecnologias,
tampouco sobre o nanowaste, é necessário buscar uma alternativa para im-
plementação de instrumentos com potencial regulatório (mesmo que elabo-
rados fora do mundo jurídico). Muitos estudos sobre as nanotecnologias
estão em desenvolvimento em nível mundial, como nos Estados Unidos,
Europa em geral, Ásia e até mesmo América Latina.  Organizações
como ISO, NIOSH, FDA, NANOREG (Europa), British Standars Institution
(BSI), a Comissão Europeia e Parlamento Europeu, e por fim, a OECD vem
desenvolvendo estudos, protocolos e instrumentos com potencial regulató-
rio, que poderiam (ou não) fazer as vezes de marco regulatório, com o ob-
jetivo de sanar a lacuna legislativa e omissão estatal. 

Utilizar-se-á a pesquisa bibliográfica, buscando realizar a revisão das
publicações em livros, artigos científicos e sítios oficiais da internet, alinhado
à metodologia sistêmica-construtivista, utilizando-se de bases que não com-
põem o Direito tradicional, possibilitando a conexão e aplicação de outros
institutos regulatórios, realizando a interligação de outras áreas da ciência. 

Para tanto, necessário que se parta de um prévio conhecimento acerca
das nanotecnologias e seu debate em nível internacional, bem como a ques-
tão do risco; ademais, analisar-se-á o ciclo de vida dos nanomateriais e aten-
ção necessária ao nanowaste; e por fim, conhecer o estudo específico sobre
nanowaste da OECD, e de que maneira será viável a utilização de tal ins-
trumento com potencial regulatório, realizando a necessária gestão do risco.
Portanto, o problema que se pretende enfrentar neste artigo, poderá ser assim
circunscrito: uma vez que inexiste regulação específica sobre o nanowaste,
de que forma seria viável a utilização do protocolo da OECD? Quais teorias
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possibilitam a adoção de instrumentos com potencial regulatório que versam
sobre os resíduos nanotecnológicos? 

Considerando-se a necessária cautela frente à incerteza, uma resposta
adequada seria a adoção de algum instrumento regulatório, mesmo que não
proveniente do mundo jurídico tradicional, objetivando um respeito à pre-
caução, à sustentabilidade e à equidade intergeracional e o fornecimento de
respostas adequadas à complexidade que se apresenta.

DESENVOLVIMENTO
O século XXI se caracteriza pela emergência de uma revolução tecnocien-
tífica sem precedentes, impulsionada pelos avanços de novos produtos e dis-
positivos com nanotecnologias. O número de produtos à base de nanotec-
nologias cresce rapidamente no mercado consumidor: de acordo com a
Nanotechnology Products Database(NPD, 2017), em dados atualizados até
outubro de 2017, existem 6.926 produtos que têm algum componente à base
de nanotecnologia, produzidos em 1356 empresas, localizadas em 51 países.
Segundo essa mesma base de dados, os principais setores onde se encontram
os produtos são alimentos, cosméticos, eletrônicos, equipamentos domés-
ticos, petróleo, energias renováveis, têxteis, medicina, indústria ambiental,
como água, remedição e purificação de água, tratamento de água residual e
purificação de solo, além de artigos esportivos e fitness. Verifica-se uma
grande versatilidade na aplicação da escala nano, o que lhe garante o sucesso
e o crescimento rápido e em um curto espaço de tempo.Como destaca Klaus
Schwab (2016), as nanotecnologias estão no centro da estruturação da de-
nominada quarta revolução industrial.

Provavelmente, o fascínio da criatividade levou os cientistas a desen-
volver condições técnicas para pesquisar nesta escala, desvendando um
“mundo novo”, com possibilidades e riscos ainda em grande parte desco-
nhecidos.  Apesar disso, a utilização industrial da escala nanométrica está
avançando rapidamente, incrementando-se os produtos desenvolvidos à
base da nano escala, sem que se tenha uma certeza científica sobre a segu-
rança das nanopartículas e sem que a área jurídica tenha construído marco
regulatório específico. Em grande parte, este cenário está circunscrito à
busca da inovação e a necessidade de se transferir o conhecimento científico
gerado nos laboratórios das Universidades e Centros de Pesquisa para o
setor industrial, que transforma a pesquisa em produtos. 

O tema das nanotecnologias integra a Estratégia do Programa Quadro
“Horizonte 2020” da União Europeia, estabelecendo expressamente: “[...]
As tecnologias facilitadoras essenciais, como, por exemplo, a indústria de
ponta e de materiais avançados, a biotecnologia e as nanotecnologias, estão
no cerne dos produtos inovadores: telefones inteligentes, baterias de alto
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rendimento, veículos ligeiros, nanomedicamentos, tecidos inteligentes e
muito mais. A indústria transformadora europeia é o maior empregador, com
31 milhões de trabalhadores em toda a Europa (HORIZON 2020, 2017).

Além disso, cabe destacar o documento intitulado: High-Level Expert
Groupon Key Enabling Technologies (2015), referente a uma comunicação
da Comissão Europeia datada de 2009, intitulada: Preparing for our future:
developing a Common Strategy for Key Enabling Technologies in the EU.
Neste documento foram identificados seis Key Enabling Technologies e uma
delas são as nanotecnologias.

O campo das nanotecnologias está avançando rapidamente e deverá
impactar em praticamente todas as facetas globais da indústria e da socie-
dade. A padronização internacional em nanotecnologias deve contribuir para
que se perceba o potencial desta tecnologia através do desenvolvimento eco-
nômico, melhoria da qualidade de vida e para a melhora e proteção da saúde
pública e do meio ambiente. Pode-se esperar que muitos nanomateriais
recém-fabricados entrem no mercado e nos locais de trabalho (ISO, 2017).
Esta rápida transição dos laboratórios para as fábricas e, a partir da produção
em grande escala, para o mercado consumidor, reside um importante foco
de possibilidade de riscos não adequadamente avaliados e conhecidos. Vale
dizer: é uma face a ser observada pelo Sistema do Direito.

Desta forma, a quantidade de produtos aumenta rapidamente, e paralelo
a esse desenvolvimento crescem as preocupações sobre os riscos que as na-
notecnologias poderão provocar, especialmente em relação aos trabalhado-
res, em virtude de sua exposição, devendo trazer-se o foco para a relação
com o meio ambiente, saúde e segurança (ENGELMANN, 2011, p. 342).

Neste panorama, destacam-se diversas características das nanotecno-
logias, tais como: as propriedades incomuns de nanopartículas são princi-
palmente baseadas em seu tamanho em nano escala e sua área de superfície.
À medida que o tamanho de uma partícula diminui e se aproxima da nano es-
cala, muitas propriedades começam a mudar em comparação com o mesmo
material no seu tamanho macro. Cita-se, como exemplo, a cor e a temperatura
de fusão do ouro, as quais são muito diferentes em nano escala que em ouro
convencional. Os efeitos tóxicos de materiais que se mostram como inertes
na escala macro, também são muito diferentes na escala nano. Como a área
de superfície de partículas aumenta uma maior proporção dos seus átomos
ou moléculas começar a ser exibida na superfície, em vez de o interior do
material. Existe uma relação inversa entre o tamanho das partículas e o nú-
mero de moléculas presente na superfície da partícula. O aumento na área de
superfície determina o número potencial de grupos reativos sobre a partícula.
A alteração das propriedades físico-químicas e estruturais das nanopartículas
com uma diminuição do tamanho poderá ser responsável por uma série de
interações materiais que podem levar a efeitos toxicológicos.
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É imperativo, portanto, que fabricantes (a indústria), laboratórios, cien-
tistas e universidades, seguradoras e a comunidade jurídica, em ação con-
junta na tomada de ações proativas, adotem medidas na identificação e quan-
tificação dos riscos da nanotecnologia, bem como na efetivação de
legislação de biossegurança e do adequado descarte dos nanowastes (resí-
duos nanotecnológicos).

Os riscos podem ser incertos e ocorrerem apenas no futuro, mas a deci-
são precisa ser realizada no presente, através da utilização destas novas fer-
ramentas surgidas pela incorporação da ideia de que o conhecimento não po-
derá mais ficar aprisionado nos limites herméticos de cada campo do saber.  

Somente assim o Direito poderá desenvolver respostas adequadas às
demandas surgidas em função da nova realidade gerada pelo uso e impactos
da tecnociência (e assim, das nanotecnologias), conjugando o respeito ao
ser humano e ao meio ambiente com a inovação e ampliação do conheci-
mento nas áreas das ciências duras. É preciso um Direito crítico, capaz de
fazer leituras da realidade e apto a provocar as mudanças necessárias nesta
realidade, sob pena de restar isolado das outras áreas do conhecimento, que
se utilizarão dos espaços vazios deixados pelo Direito, para atuarem, inclu-
sive em questões regulatórias.

Aí se abre um espaço de consequências ainda pouco conhecidas. Para
o Direito, gera a necessidade para normatizar os riscos e os danos futuros.
O que é um grande desafio, pois o Direito sempre avaliou os fatos do pas-
sado, atribuindo-lhes efeitos jurídicos no presente, determinando como de-
veria ser o comportamento no futuro. 

No caso das nanotecnologias, os efeitos que poderão surgir – riscos e
danos – no futuro, no presente ainda são pouco conhecidos. No presente,
ainda se tem poucas notícias sobre danos provocados pelas nanotecnologias.
Esse o problema da regulação legislativa estatal sobre a matéria: ainda não
se tem informações científicas suficientes para uma regulação formal.
Busca-se sinalizar quais seriam as possibilidades de regulação para esse ce-
nário de riscos, muitos dos quais ainda desconhecidos, que projetam para o
futuro uma eventualidade de ocorrência de danos. Algumas pesquisas reve-
lam uma desconexão entre as pesquisas acadêmicas e a sua aplicação em es-
cala industrial, o que abre novas possibilidades para riscos. Diferentemente
dos riscos da modernidade, os riscos que resultam das novas tecnologias e
do processo de industrialização são resultados de decisões conscientes (to-
madas por um lado por organizações provadas e/ou estatais para obter van-
tagens econômicas e aproveitar as oportunidades correspondentes e, por
outro lado, sobre a base de um cálculo que considera os perigos como a ine-
vitável face oculta do progresso). São riscos distintos dos causados por ca-
tástrofes naturais e guerras, visto que se apresentam “por vias pacíficas,
fructifican em los centros de la racionalidade, la ciência y el bienestar y
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gozan de la protección de quienes velan por la ley y la orden” (BECK, 2008,
p. 49).

O crescente uso de materiais nanoengenheirados em produtos de con-
sumo levantou certas preocupações sobre sua segurança para a saúde huma-
na e o meio ambiente. Atualmente, há uma série de grandes incertezas e la-
cunas de conhecimento em relação ao comportamento, interações químicas
e biológicas e propriedades toxicológicas destes materiais. Como lidar com
essas incertezas exigirá a geração de novos conhecimentos básicos, é im-
provável que eles sejam resolvidos no futuro imediato (SOM, 2010), espe-
cialmente a partir das contribuições de apenas uma área do conhecimento.
O exercício inter e/ou transdisciplinar serão muito bem-vindos.

A utilização das nanotecnologias sem uma avaliação adequada dos ris-
cos e de uma gestão adequada destes riscos pode configurar-se em caminho
como o do amianto, dos transgênicos e dos aerossóis, onde a comercializa-
ção passou muito à frente da avaliação ambiental dessas tecnologias. 

Os benefícios potenciais das nanotecnologias ainda não foram devida-
mente avaliados em relação ao potencial de riscos à saúde humana e ecoló-
gica. A análise do ciclo de vida dos produtos já tem sido reconhecida como
uma ferramenta capaz de realizar uma avaliação ambiental, holística e assim,
a pesquisa realizada Gavankar e colaboradores (2012) demonstra que o nú-
mero de estudos sobre o ciclo de vida de nanoprodutos vem aumentando, em-
bora um olhar mais atento revela que muitos desses estudos não cobrem todo
o ciclo de vida dos nanomateriais ou nanoprodutos. Outro aspecto que tem
gerado preocupação é o destino final destes materiais com nanotecnologia
quando do fim de seu ciclo. Estes materiais podem não ser biodegradáveis e
assim, permaneceriam no ambiente, interagindo com outros materiais. Este
risco em potencial já está causando preocupação dos países em desenvolvi-
mento para onde os resíduos contendo nanomateriais podem ser exportados
(FAO/WHO, 2012). A avaliação do ciclo de vida está diretamente vinculada,
e vice-versa, com a avaliação do risco das nanopartículas. 

É salutar deixar mencionado aqui a questão do resíduo e a responsabili-
dade civil dos diversos integrantes da cadeia consumerista, já consagrados
nos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº. 12.305/2010),
no artigo 3º, XVII que menciona a responsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida dos produtos, ou seja, o conjunto de atribuições individualizadas e en-
cadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de ma-
nejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e re-
jeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana
e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos
da referida lei.Importante pensar que com a reciclagem pode-se estar perpe-
tuando o ciclo de vida de um nanomaterial, que entrará novamente em um
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novo ciclo, do berço ao túmulo. 
Em 13 de abril de 2016, o Centro de Direito Ambiental Internacional

(CIEL), a Organização de Cidadãos Europeus pelo Meio Ambiente, a Or-
ganização  para Standarts (ECOS), e o Instituto Oeko efetuaram a  Publica-
ção de uma  Declaração das Organizações Européias sobre resíduos que con-
tenham nanomateriais. Entre os principais aspectos abordados estão: a
implementação de plena responsabilidade do produtor para garantir uma
gestão segura de resíduos contendo nanomateriais manufaturados; a restri-
ção dos movimentos transfronteiriços de resíduos que contenham certos na-
nomateriais manufaturados; a possibilidade de quantificação transparente
e caracterização dos fluxos de resíduos que contêm nanomateriais fabrica-
dos através de registro público dos produtos nanos na União Europeia; o es-
tímulo a inovação em matéria de prevenção de resíduos;  a promoção do de-
senvolvimento de tecnologias de reciclagem e descarte  seguras e eficazes
para os produtos que contêm nanomateriais manufaturados; o desenvolvi-
mento  e estabelecimento de critérios verificáveis de fim de resíduos para
materiais recicláveis que contêm nanomateriais manufaturados; e ainda que
os inovadores devem explorar como as propriedades avançadas de nanoma-
teriais fabricados podem ser utilizados em apoio da economia  sem a intro-
dução de novos riscos ambientais ou agravar os  já existentes (DECLARA-
TION, 2017).

Atualmente, em relação às nanotecnologias e mais especificamente ao
nanowaste vislumbra-se um movimento transnacional de regulação, acom-
panhado da tendência da autorregulação como meio apto a prestar respostas
adequadas a estas novas demandas e incertezas dos resíduos nanotecnoló-
gicos. Existem inúmeros estudos, protocolos e outros instrumentos com po-
tencial regulatório, que podem cumprir com o papel de um marco regulató-
rio, frente às atuais lacunas legislativas e omissão estatal. Considerando-se
a complexidade das nanotecnologias e os rápidos avanços do sistema da
Ciência frente a este tema, uma lei fechada e estanque não parece ser a so-
lução para regular as demandas da era nanotecnológica. 

Assim, destaca-se o protocolo da OECD, organização internacional
que desenvolveu estudo específico com os principais tipos de tratamentos
de resíduos, com possíveis respostas à gestão do nanowaste. 

Com base nas inquietações apresentadas e inseridos num cenário ilu-
minado pela Precaução, a hipótese que se apresenta é verificar a possibili-
dade de adoção do protocolo da OECD como instrumento autorregulatório
adequado para elaborar uma gestão mínima do risco do nanowaste, como
alternativa do mundo jurídico frente às incertezas e lacunas do Direito. Pa-
riotti (2010) discorre sobre a autorregulação, sugerindo inclusive que a ado-
ção destes instrumentos possam superar a antiga dicotomia entre público e
privado, inserindo-se no contexto plural, remetendo a Teubner (2005):
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Nesse sentido, é intrigante ver se os modelos regulatórios em algum mo-
mento poderiam superar a dicotomia entre privado e público, expressando a
distinção entre estado e sociedade em termos de ‘policontexturalidade’, isto
é, a idéia de que várias perspectivas sociais se refletem na lei, sem uma dis-
tinção entre eles sempre sendo possível. Ser uma maneira de superar a visão
que permite espaço para autorregulação encoraja o eclipse da autoridade pú-
blica por interesses privados. (PARIOTTI, 2010).

A organização internacional da OECD tem um papel de destaque em
nível global nas pesquisas e elaboração de instrumentos com potencial au-
torregulatório na área das nanotecnologias, principalmente no objeto deste
artigo, nanowaste e autorregulação.

Para Berger Filho (2016, p. 24), a autorregulação representa “[...] novas
formas de operar o Direito na globalização [...]” e resultam de regras, acordos
e regulação de atores privados - empresas transnacionais - que através do fluxo
de suas atividades ao redor do mundo, proporcionam a difusão destas normas.

A autorregulação é 

[...] a proliferação de normas estabelecidas por organizações profissionais e de
padronização técnica, a ampliação das declarações de princípios, orientações
e diretrizes estabelecidas por organizações internacionais relativas a deman-
das globais, das quais os Estados não conseguem formar consenso para impo-
sição de obrigações concretas, resultam na ascensão de instrumentos de soft
law. Normas brandas e flexíveis, cujo descumprimento não acarreta nenhum
tipo de sanção formalmente instituída pelo Estado (ou Estados no caso do
Direito Internacional). (BERGER FILHO, 2016, p. 24).

Ainda sobre  autorregulação

Hoje é fundamental ter em conta o fenômeno da autorregulação para elaborar
os critérios de imputação coerentes com a nova realidade social e jurídica do
Estado. Com efeito, na era do risco, os avanços técnicos estabeleceram um
conflito fundamental entre sociedade, Estado e empresa. Assim, o Estado, na
era da incerteza, perdeu o monopólio tanto da proteção de bens jurídicos,
como da distribuição de riscos e do planejamento estratégico, uma vez que
simples e cheio, necessitava de informações suficientes para poder desen-
volvê-los. Isso se vê claramente namatéria ambiental na qual o Estado já não
dispõe do conhecimento e de recursos para poder regular corretamente os
novos riscos ambientais.(DIEZ, 2013, p.16).

É preciso lembrar que hoje não existem legislações acerca do nano-
waste e que dificilmente uma norma elaborada pelo legislativo estaria de
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acordo com as necessidades e complexidades nanotecnológicas. Mas, ao
contrário de toda a inércia estatal, já pode-se contar com alguns instrumentos
com potencial para regulação, de organismos internacionais, tanto gover-
namentais como privados, que auxiliariam no fornecimento de protocolos
e regulações específicas. Tais documentos são fruto de extensos e profundos
estudos relacionados à nanotecnologia, segurança e nanorresíduos (LEAL,
2017, p.141).

Desta forma, a adoção de uma postura não inerte por parte do Direito,
em busca de um autorregulação pode ser uma das alternativas viáveis e pal-
páveis frente aos desafios nanotecnológicos em busca da sustentabilidade
e da preservação dos direitos das futuras gerações. A autorregulação vem se
mostrando atual, efetiva e adequada ao contexto das nanotecnologias e a ne-
cessária adoção de regulação específica:

A autorregulação através do cumprimento de documentos regulatórios das
agências reguladoras e organizações de normalização técnica, pode atender
aos requisitos de proteção ao ser humano e meio ambiente, utilizando a comu-
nicação como o norte a ser seguido em todas as etapas dos processos internos,
serviços prestados e produto (levando-se em conta as cláusulas contidas em
convenção coletiva por exemplo; considerando-se também a questão da rotu-
lagem dos produtos e o direito à informação) (MARTINS, 2016, p. 90). 

O Direito, através do movimento estatal e legislativo, mostra-se insu-
ficiente, e vem, ao longo do tempo, perdendo espaço para outras áreas do
saber que estão se permitindo fazer regulação. Assim, cabe a observação de
Marchant e Sylvester (2016):

A quietude da academia jurídica é, cremos, um erro. Compreender a interação
da regulação e a tecnologia é uma área onde os juristas e os profissionais têm
muito a oferecer. Na verdade, acreditamos que a lei e, em particular, os qua-
dros legais (frameworks) e princípios aplicados em outras áreas do desenvol-
vimento tecnológico, podem destacar os riscos e benefícios de regulações da
nanotecnologia. Em particular, acreditamos que a experiência de agências re-
guladoras internacionais, estruturas e arranjos provarão áreas frutíferas de
pesquisa na exploração de nanotecnologias para uma regulação futura. 

No caso da autorregulação do nanowaste, com adoção do protocolo da
OECD, baseado em critérios científicos, oriundos de pesquisa específica
sobre resíduos nanotecnológicos, fomentaria o desenvolvimento responsá-
vel das nanotecnologias, promovendo uma verdadeira gestão do risco, ad-
ministrando adequadamente a destinação final do nanowaste, com uma
preocupação voltada à sustentabilidade (LEAL, 2017, p.158).
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Desta forma, mostra-se possível a adoção do protocolo da OECD, como
instrumento autorregulatório para a gestão do nanowaste, cumprindo com os
criterios precaucionais que são imprescindíveis a uma adequada gestão dos ris-
cos nanotecnológicos. A adoção de mecanismo autorregulatório é então, uma
possível alternativa viável frente às complexidades dos riscos nanotecnológicos
e as novas exigências provindas deles. O movimento estatal, através de processo
legislativo, não acompanha a velocidade exigida pelas nanotecnologias. 

Com um consumo cada vez maior, aumenta-se também o descarte de
embalagens e mesmo de produtos ou de resíduos dos produtos com nano-
tecnologia junto ao meio ambiente, sendo necessário que se implementem
algumas medidas em relação a essa nova realidade. 

Assim, ao utilizar-se do que há de mais aprofundado e referência no
campo de resíduos nanotecnológicos, como as diretrizes geradas pela
OECD, demonstra-se uma tentativa prática de se atender ao princípio da
precaução, da sustentabilidade e da equidade intergeracional.

CONCLUSÃO
A sociedade atual está vivendo o período da revolução nanotecnológica,
onde os mais diversos setores produtivos utilizam em seus processos insu-
mos, materiais ou equipamentos que contém nanopartículas engenheiradas.
As pesquisas em nano escala já deixaram os laboratórios e ganharam as li-
nhas de produção das indústrias, incrementando o número de produtos com
nanotecnologia que chegam ao mercado.

Atualmente enfrentam-se novos desafios, que ultrapassam as barreiras
dos laboratórios, atingindo as incertezas científicas e riscos no que se refere
aos impactos no meio ambiente e vida humana. 

A recente preocupação com as consequências das nanotecnologias vem
despertando uma inquietude iminente no que tange à proteção do meio am-
biente, incluindo-se a vida humana. Pelo que se depreende do estudo de
vasta bibliografia e notícias científicas recentes, a produção em nano escala
encontra-se em amplo crescimento, o que consequentemente gera o aumento
de depósito e descarte de resíduos com nanomateriais. 

Um aspecto que tem gerado preocupação para a comunidade científica
é o nanowaste, de que maneira este novo resíduo poderá afetar o ecossistema
se os estudos publicados sobre seus potenciais riscos se confirmarem? Não
há certeza sobre os (possíveis) danos que pode causar o descarte deste na-
nowaste no meio ambiente, o que reflete na existência do Risco, necessitan-
do-se assim de umaalternativa a fim de proporcionar a destinação final ade-
quada a estes nanomateriais.

Assim, frente a estes novos riscos das nanotecnologias, cabe ao Direito
buscar apresentar uma alternativa jurídica que efetive a regulação dos novos
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produtos, em especial do nanowaste. Neste sentido, apresenta-se como meio
jurídico apto o protocolo da OECD, estudo específico sobre os tratamentos
de resíduos com nanopartículas. Atrelado a esta orientação, apresenta-se a
evolução do debate e conclusões pertinentes a estas diretrizes, que fomen-
tam ainda mais a regulação, seguindo uma tendência de modelo autorregu-
latório de regulação das nanotecnologias.

Não se pode esquecer que há uma necessidade urgente de se discutir a
postura do Direito frente a estas novas questões, lembrando que uma alter-
nativa é que este ramo do conhecimento considere sempre em suas decisões
sobre riscos o princípio da precaução, com uma fundamentação baseada na
melhor técnica disponível, nas boas práticas e fazendo uso do diálogo entre
as fontes nacionais e internacionais, de origem estatal ou não, de modo a ga-
rantir a geração de desenvolvimento e não de danos. 

As nanotecnologias provocarão como legado, no Direito, uma revolu-
ção, uma vez que exigirão a tomada de posicionamentos jurídicos e não ape-
nas legalistas, ou seja, exigirão inovação no/do Direito.  
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O ACOPLAMENTO ESTRUTURAL ENTRE O SISTEMA
DA POLITICA E DO DIREITO NA TEORIA DOS
SISTEMAS

TIAGO PROTTI SPINATO

Ijuí (RS)
2017

Resumo: Este trabalho busca analisar a teoria dos sistemas autopoiéticos
em sua essência, explicando a sua base e também os conceitos necessá-
rios para que a mesma seja entendida em sua plenitude, analise os siste-
mas sociais como um modo de entender todas as relações complexas do
mundo frente a modernidade e globalização, colocando a teoria como
um meio de explicar o que ocorre de fato em todas as camadas e sistemas
da sociedade atual, fazendo um paralelo de tudo isso com a definição
dos direitos buscando explicar a relação entre o acoplamento estrutural
entre o sistema da política e do direito

Palavras-chave: Teoria Dos Sistemas Autopoieticos. Constituição. Direito.
Politica.

METODOLOGIA
A metodologia aqui utilizada é a sistêmica construtivista, a partir da qual se
parte da idéia de que a complexidade da sociedade funcionalmente diferen-
ciada faz nela emergirem sistemas comunicativos de códigos, programas e
funções diversas – o que impede a possibilidade de uma normatividade e de
uma descrição que engloba toda a sociedade.

INTRODUÇÃO
O presente artigo busca analisar a Constituição Federal como acoplamento es-
trutural entre o sistema do direito e o sistema político, ele se utiliza da Teoria
dos Sistemas, elaborada pelo sociólogo alemão Niklas Luhmann. O sistema
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político opera com base no código do poder e do não poder, enquanto o sistema
do direito opera no código do direito e não direito, sendo eles integrados, mas
totalmente independentes entre si. Nesse sentindo a constituição federal é um
mecanismo de ligação permanente entre esses sistemas, funcionando como
fator de inclusão, e também de exclusão ao mesmo tempo.

Como justificativa essa pesquisa busca primeiramente proporcionar ao
meio acadêmico, uma melhor compreensão da teoria dos sistemas autopoié-
ticos, apresentando conceitos fundamentais para o entendimento da mesma,
sendo ela uma forma sociológica diversa de pensar a sociedade e também o
direito, sob a perspectiva de uma teoria sistêmica, onde com sua doutrina,
mostra lados diferentes de concepções antigas, e busca esclarecer todo um
enorme panorama de sociedade ao explicar as relações humanas com uma
forte relação com os sistemas, suas comunicações e complexidades. Busca
mostrar também, a relação entre os sistemas da politica e do direito, que for-
mam acomplamentos estuturais influenciando na manutenção e complexi-
dade da nossa sociedade

1 TEORIA DOS SISTEMAS SOCIAIS E O DIREITO
A real proposta da teoria dos sistemas autopoiéticos é tentar descrever a so-
ciedade atual em que vivemos em toda sua complexidade, porém, faz isso de
forma a se distanciar das concepções normativas que apresentam soluções
para os problemas sociais.

Com um conceito inovador das concepções sociológicas que normal-
mente colocam a pessoa humana no centro de todo o ordenamento, a teoria
de Luhmann propõe um viés diverso ao conceber a sociedade não apenas
como um conjunto de homens ou de ações humanas, mas como um sistema
autorreferente. Sistema esse que cria suas próprias condições de existência
e de mudança, sendo a comunicação à parte central de todo esse processo
de autocriação e de diferenciação do meio (LUHMANN, 2016).

Por mais estranho que possa ser esse conceito de sociedade sem sujeito,
logo ela se desvanece ao adentrarmos na fundamentação extremamente coe-
rente do autor, que, de forma alguma, remove o ser humano da sua teoria. Pelo
contrário, o sistema social Luhmanniano pressupõe os homens e as ações hu-
manas, mas entende tanto o sistema social quanto os homens como sistemas
autorreferentes, autopoiéticos, independentes (LUHMANN, 2009).

Discutindo especificamente sobre o Direito na teoria dos sistemas, este
é entendido como um sistema funcional diferenciado na sociedade. Que a
principal função é manter equilibrado as expectativas normativas, mesmo que
as mesmas sejam frustradas o tempo todo na ordem prática. Nesse caso as ex-
pectativas podem ser entendidas como as normas jurídicas e as frustrações
entendidas como o desrespeito a essas normas (LUHMANN, 2016).
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O Direito, como sistema social, possui a comunicação como elemento
base, a sua diferenciação frente ao meio ambiente ocorre pelo controle do
código de preferência “lí cito/ilícito”, código que permite a autopoiese do
Direito (LUHMANN, 2006). 

O código é a diferença guia, não podendo ser questionado, sendo essa
diferença apenas um modelo de orientação, servindo para classificar as co-
municações no sistema jurídico. O argumento relevante na comunicação, é
a questão da licitude e da ilicitude, existindo comunicação jurídica toda vez
que, havendo controvérsia, alguém reivindique seus direitos e, com isso, a
normatividade vigente deve decidir quem possui a razão pelo código da li-
citude (LUHMANN, 2006). 

Com isso, o Direito é um sistema que resolve os conflitos, mas ao
mesmo tempo cria outros, pois com base no próprio Direito pode-se resistir
a pressões ou afastar ordens expressas sendo necessário para que o código
seja definido, a existência dos programas. Os programas e critérios básicos
no Direito são a Constituição, os atos legislativos, a jurisprudência e os atos
administrativos. São todos programas que se expressam normativamente
podendo até se falar na sentença como ato normativo individual.

1.2 O DIREITO COMO SISTEMA AUTOpOIÉTICO
O direito como sistema autopoiético transforma a realidade ao mesmo tempo
que transforma a si mesmo, no labor pré-determinado de suas estruturas in-
ternas. Não há nenhuma determinação estrutural que provenha de fora. So-
mente o direito pode dizer o que é direito.

Nesse sentido, Luhmann (2008) afirma que o Direito tem a força de re-
conhecer, produzir e resolver conflitos através da complexidade do sistema
jurídico. Sob esse prisma, o direito é um sistema normativamente fechado
e cognitivamente aberto. É a partir de suas próprias estruturas que o Direito
faz o acoplamento estrutural com outros sistemas, filtrando e absorvendo o
conteúdo que é necessário para suas estruturas desenvolverem a autopoiese
(LUHMANN, 2006).

Direito e a sociedade estão em relação de interdependência (acopla-
mento estrutural) recíproca, o Direito é uma estrutura do sistema social, isto
é, constitui parte da sociedade. Sua função essencial é reduzir uma parcela
da complexidade desestruturada da sociedade e, ao mesmo tempo, fazer com
que esta alcance uma complexidade mais alta e estruturada (LUHMANN,
2008). Em suma o Direito é “uma construção de alta complexidade estrutu-
rada” (LUHMANN, 2016, p. 199) satisfazendo a necessidade de ordena-
mento na sociedade. Sem o Direito, não há orientação de condutas no meio
social (LUHMANN, 2008).

Nesse processo, o sistema usa seu código binário para bloquear quando
ocorre o fechamento operativo, porém, da mesma forma, o sistema não se
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isola do meio, as perturbações provenientes do ambiente ou de outros siste-
mas. Luhmann observa que o direito é um sistema que opera ligado à obser-
vação e diferenciação entre sistema e meio, o sistema se reproduz com suas
próprias estruturas incorporando-se ao meio.

Pela teoria sistêmica de Niklas Luhmann, o Direito é um sistema fun-
cionalmente diferenciado da sociedade, cuja função é manter estável as ex-
pectativas, ainda que estas sejam frustradas na prática. As expectativas são
as normas jurídicas, que assim permanecem estáveis independentemente de
uma eventual violação (LUHMANN, 2006). 

Para que o código seja definido, é necessária a existência de programas.
Os programas e critérios básicos do Direito são a Constituição, os atos le-
gislativos, a jurisprudência e os atos administrativos. São todos programas
que se expressam normativamente. Pode-se incluir até a sentença, como ato
normativo individual. O Direito possui programas condicionais e programas
finalistas ou teleológicos. 

A operação do Direito ocorre primariamente por programas condicio-
nas, se x, então y. É primário porque é o programa condicional que controla
o programa finalista, pois é ele que determina o código, mostrando a eficácia
concreta do sistema. Já os programas finalistas buscam determinado fim es-
pecífico, sofrendo uma influência política. O maior exemplo de programa
finalista é a Constituição (LUHMANN, 2016).

A não realização dos programas finalistas, não afeta a autopoiese do
Direito. Os programas dão o conteúdo para a utilização do código. No caso
do Direito, a licitude são as expectativas normativas congruentemente ge-
neralizadas, ou melhor, a expectativa cuja satisfação é esperada. 

A ilicitude é a expectativa que não é satisfeita, alguns autores traduzem
como legal/ilegal.  Os sistemas autopoiéticos são os que possuem suas uni-
dades de reprodução, ou seja, eles se reproduzem pela própria operação des-
tas unidades de reprodução. A definição das expectativas fica em aberto,
pois depende dos programas (LUHMANN, 2016). 

O código, implica no fechamento operacional do sistema jurídico, mas
a escolha do que é lícito/ilícito (programas) depende do meio ambiente.
Desta forma, o Direito possui um fechamento normativo, pois possui auto-
controle do código lícito/ilícito, mas, ao mesmo tempo, possui uma abertura
cognitiva, pois depende do meio social para definir o lícito/ilícito.

O sistema jurídico é preliminarmente normativo, mas já prevê a possi-
bilidade de haver desvios (conflito que gera conflito). Assim, há uma cor-
rupção sistêmica constante no Direito, mas que não causa quebra de sua au-
topoiese, porque pode ser controlada pelo próprio sistema, então, é o próprio
sistema que define o que é corrupção sistêmica (LUHMANN, 2008).

Portanto, o Direito define-se internamente em conceitos, para possibilitar
o seu fechamento normativo. Este fechamento facilita a alteridade, fazendo
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com que o sistema responda melhor às demandas externas.
A sociedade em si, é um sistema social, pois nela podem se ver infinitas

possibilidades de interações sociais, implicando nisso um grande leque de
complexidades gerando naturalmente uma quantidade cada vez maior de
subsistemas que se diferenciam entre si criando sucessivamente outros sub-
sistemas conforme a necessidade frente a complexidade dos sistemas. A so-
ciedade está diretamente relacionada à comunicação somente podendo ser
descrita dentro da própria sociedade e sendo observada mediante a comu-
nicação e as relações sociais, descrevendo a si mesma.

A relação da sociedade com o sistema social faz determinados fatores
serem observados de forma a aumentar a complexidade e frequência da co-
municação entre sistemas. A sociedade pode ser vista com uma perspectiva
global, pois as relações sociais geram comunicações e fenômenos no am-
biente a qual estão inseridos, influenciando diretamente os mesmos. 

O comportamento social em um mundo extremamente complexo e
contingente exigem redução de expectativas recíprocas e que são orienta-
das a partir das expectativas sobre tais expectativas (LUHMANN: 1983).
Nesse sentido: 

O homem vive em um mundo constituído sensorialmente, cuja relevância
não é inequivocamente definida através do seu organismo. O mundo apre-
senta ao homem uma multiplicidade de possíveis experiências e ações em
contraposição ao seu limitado potencial em termos de percepção, assimilação
de informação e ação atual e consciente. Cada experiência concreta apresenta
um conteúdo evidente que remete a outras possibilidades que são ao mesmo
tempo complexas e contingentes. Por complexidade entende-se que existem
mais possibilidades do que se pode realizar. Por contingência entendemos o
fato de que as possibilidades apontadas para as demais experiências pode-
riam ser diferentes das esperadas; ou seja, que essa indicação pode ser enga-
nosa por referir-se a algo inexistente, inatingível, ou algo que após tomadas
as medidas necessárias para a experiência concreta (por ex, indo-se ao ponto
determinado), não mais lá está. Em termos práticos, complexidade significa
seleção forçada, e contingência significa perigo de desapontamento e neces-
sidade de assumirem-se riscos. Sobre essa situação existencial desenvolvem-
se estruturas correspondentes de assimilação da experiência, que absorvem e
controlam o duplo problema da complexidade e da contingência. (LUH-
MANN: 1983, p. 45-46).

A teoria dos sistemas de certa forma é estruturada para o estudo da so-
ciedade, e parte da ideia que ela é uma rede de comunicações que é formada
de vários sistemas diferentes os quis se comunicam entre eles de forma a
criar os acoplamentos estruturas, as ligações entre sistemas e subsistemas.
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Devido ao alto grau de complexidade, que os seres humanos tem pouca ca-
pacidade de compreender, os sistemas vão se ligando e mudando, ao rece-
berem ideias de outros sistemas e influencias externas frente a evolução da
sociedade como um todo.

O sistema do direito, tende a apresentar uma estrutura que delimita as
interações na sociedade, sendo ele indispensável pois estabelece uma ex-
pectativa, uma espécie de guia ao manter estável as pretensões normativas
de uma sociedade. Ele funciona como um mecanismo que neutraliza a con-
tingencia das ações individuais, e ao fazer isso, opera como um fator de se-
gurança para as pessoas na sociedade, ao oferecer certa estabilização de ex-
pectativas, onde se pode esperar normalmente, um tipo de comportamento
do indivíduo.

Dito isso se tem:

O Direito existe em qualquer sociedade, mas o grau de diferenciação estru-
tural do Direito modifica-se ao longo do desenvolvimento social, e isso na
medida em que a complexidade da sociedade aumenta e melhor se caracte-
riza a necessidade de expectativas comportamentais normativas, congruen-
temente generalizadas. (LUHMANN: 1983, p.119).

Resta ainda falar sobre a sociedade e a interação, pois existem teorias
que tendem a partir do conceito de sociedade ou do conceito de interação
para explicar a sociedade como um sistema social. Porém, toda sociedade
tem um uma relação problemática com a interação pois todo o sistema social
é codeterminado pela não identidade entre sociedade e interação, não po-
dendo de forma alguma o sistema social ser confundido como a soma dos
sistemas de interação existentes, pois as mesmas sempre pressupõem a exis-
tência da sociedade, porém não podem começar e nem terminar sem a exis-
tência da mesma. Segundo Luhhmann:

Importante é antes de tudo deixar claro que essa diferença entre sociedade e
interação não coincide com a diferença entre sistema e ambiente, e, em ver-
dade, nem para o sistema social, nem para os sistemas de interação. A socie-
dade não é, por exemplo, o ambiente (nem tampouco apenas o ambiente so-
cial) dos sistemas de interação, uma que a interação também se mostra ade
fato do mesmo modo como um acontecimento social. Com maior razão, in-
terações não pertencem ao ambiente do sistema social, ainda que elas requi-
sitem e ativem no ambiente como um todo mais intensamente do que o sis-
tema social, antes de tudo as capacidades psíquicas e corporais do homem. A
não coincidência dessas duas distinções sistema/ambiente e sociedade/inte-
ração é uma sobrecarga significativa para uma teoria geral de sistemas so-
ciais. Sua apresentação torna-se por meio dai inevitavelmente complicada.

SUMÁRIO



Não se pode, contudo, nesse ponto produzir simplificações sem violentar as
relações. (LUHMANN, ano, 2008 p. 461).

Nesse caso é notavel a ideia da necessidade de existencia da complexi-
dade, pois ela é algo inerente ao sistema, e o que se pratica, é a tentativa de
apenas reduzir a mesma, porém sem nunca a extinguir, pois com isso ocor-
reria uma simplificação que prejudicaria o entendimento do conceito. As di-
ferenças entre a sociedade e interação, e sistema e ambiente são fundamentais
para que o sistema autopoietico seja compreendido de forma plena. 

1.3 O ACOpLAMENTO ESTRUTURAL ENTRE A pOLÍTICA E O DIREITO
A teoria dos sistemas vem para tentar explicar a complexidade das relações
humanas, que se tornaram tão complicadas nesse período histórico em que
vivemos, que obviamente precisa-se de uma teoria complexa e autônoma
que possa tentar compreender todos os aspectos sociais que estamos inseri-
dos. Como foi visto, a comunicação é um dos aspectos mais importantes da
teoria de Niklas Luhmann, onde ela se torna o centro da sociedade, sendo a
forma de conexão de todos os sistemas diferentes.

O Direito tem a força de reconhecer, produzir e resolver conflitos atra-
vés da complexidade do sistema jurídico. Sob esse prisma, o direito é um
sistema normativamente fechado e cognitivamente aberto.

É a partir de suas próprias estruturas que o Direito faz o acoplamento es-
trutural com outros sistemas, filtrando e absorvendo o conteúdo que é neces-
sário para suas estruturas desenvolverem a autopoiese (LUHMANN,2006).

Direito e a sociedade estão em relação de interdependência (acopla-
mento estrutural) recíproca, o Direito é uma estrutura do sistema social, isto
é, constitui parte da sociedade. Sua função essencial é reduzir uma parcela
da complexidade desestruturada da sociedade e, ao mesmo tempo, fazer com
que esta alcance uma complexidade mais alta e estruturada (LUH-
MANN,2008). Em suma o Direito é “uma construção de alta complexidade
estruturada” (LUHMANN,2016,199) satisfazendo a necessidade de orde-
namento na sociedade. Sem o Direito, não há orientação de condutas no
meio social (LUHMANN,2008).

Nesse processo, o sistema usa seu código binário para bloquear quando
ocorre o fechamento operativo, porém, da mesma forma, o sistema não se
isola do meio, as perturbações provenientes do ambiente ou de outros siste-
mas. Luhmann observa que o direito é um sistema que opera ligado à obser-
vação e diferenciação entre sistema e meio, o sistema se reproduz com suas
próprias estruturas incorporando-se ao meio.

A Constituição Federal é o exemplo clássico de um acoplamento estru-
tural pois ela promove a ligação entre o sistema jurídico e o político e fun-
ciona como fator de exclusão e inclusão, incluindo novos valores e excluindo
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outros anteriormente impostos ao Direito. Sendo então um acoplamento estru-
tural entre os sistemas político e jurídico, acaba agindo como um mecanismo
de interpenetração permanente e concentrada entre os mencionados sistemas
sociais. Possibilita a constante troca de influências recíprocas entre os subsis-
temas, sendo uma espécie de mediador entre eles, de certa forma, promove
uma solução jurídica à auto-referência do sistema político, ao mesmo tempo
em que se fornece resposta política à auto-referência do sistema jurídico.

CONSIDERAÇõES FINAIS
Podemos ver nesse caso, que a teoria dos sistemas vem para tentar explicar a
complexidade das relações humanas, que se tornaram tão complicadas nesse
período histórico em que vivemos, que obviamente precisa-se de uma teoria
complexa e autônoma que possa tentar compreender todos os aspectos sociais
que estamos inseridos. Como foi visto, a comunicação é um dos aspectos mais
importantes da teoria de Niklas Luhmann, onde ela se torna o centro da socie-
dade, sendo a forma de conexão de todos os sistemas diferentes.

Sobre o acoplamento estrutural entre o sistema do direito e o sistema
da política, podemos ver que claramente eles são ligados diretamente pela
constituição, pois é ela que age como um mecanismo de união entre os dois
sistemas, ditando as normas que fazem esse acoplamento obter sucesso no
ordenamento da sociedade.
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OS RELATÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
DO PNUD COMO POSSÍVEIS NORTEADORES DA
JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA NO TOCANTE AO
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Resumo: Esta é uma comunicação de uma proposta de pesquisa cuja per-
gunta principal a ser respondida, por meio de uma abordagem teórico-
metodológica da histórico-hermenêutica, tendo por base o referencial teó-
rico sociológico de Norbert Elias e o jurídico de Wagner Menezes, é se
a relação do direito internacional, por meio da fonte documental do Re-
latório de Desenvolvimento Humano (RDH) de 2015 do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento, com o direito interno, por meio
da análise de jurisprudência brasileira, estaria participando, de algum
modo, na tentativa de expansão dos direitos humanos, indicando traços
de “movimentos civilizacionais”, em relação ao combate ao trabalho es-
cravo no Brasil. Assim, a partir do parâmetro de “trabalho decente” pro-
posto no interior do RDH será realizada análise jurisprudencial do Tribunal
Regional do Trabalho da 4ª Região das decisões referentes às ações civis
públicas de denúncia de trabalho escravo ajuizadas pelo Ministério Pú-
blico do Trabalho, visando apreender de que modo e se as concepções
de trabalho decente do RDH alcançam o entendimento que vem sendo
dado pela jurisprudência, surtindo ou não efeitos na efetivação dos di-
reitos humanos. 

Palavras-chave: Relatório de Desenvolvimento Humano; Jurisprudência
brasileira; Trabalho escravo. 

Abstract: This is a communication of a research proposal which raises the
question whether the relation between the international law, through the
documentary source of the 2015 Human Development Report (HDR) of
the United Nations Development Program, and domestic law through the
analysis of Brazilian court decisions, would be participating in some way
in the attempt to expand human rights, indicating traces of “civilizational
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movements” in relation to the struggle against slave work in Brazil. The the-
oretical-methodological approach is the historical-hermeneutics, based on
Norbert Elias’ sociological theoretical reference and Wagner Menezes’
legal one. Thus, from the parameter of “decent work” proposed within the
HDR, a jurisprudential analysis of the Regional Court of Labor of the 4th
Region (Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região) of the decisions re-
lating to public civil actions of denunciation of slave work filed by the Pub-
lic Prosecutor’s Office (Ministério Público do Trabalho) will be conducted,
aiming at apprehending which way and if the conceptions of decent work
present in the HDR reach the understanding that has been given by the
court decisions, having or not effects to the realization of human rights.

Keywords: Human Development Report; Brazilian court decisions; Slave
work.

INTRODUÇÃO
Em Trabalho de Conclusão de Curso de Direito intitulado A possível força
normativa dos Relatórios de Desenvolvimento Humano do PNUD no direito
interno brasileiro, realizou-se estudo sobre o contexto histórico gerador das
transformações nas relações global-local, a partir de meados do século XX,
que lançaram bases para o surgimento dos Relatórios de Desenvolvimento
Humano (RDHs), na década de 1990. Esta preocupação adveio das discus-
sões no interior de um projeto de pesquisa vinculado ao departamento de
Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina.

O principal objetivo, do estudo acima mencionado, foi o de tentar com-
preender a natureza jurídica desses relatórios e as condições que tornam pos-
síveis que esses documentos, gerados no interior de uma organização inter-
nacional como a ONU, tenham substancial relevância nas ações dos Estados
do Ocidente - e em particular, do Brasil. Esta indagação levou ao problema
de como a relação entre o direito internacional e o direito interno se estabe-
lecem num contexto globalizado.

Com este norte, fez-se necessário observar as profundas modificações
nas relações internacionais no pós-segunda grande guerra e seu consequente
impacto nos parâmetros do direito internacional, bem como os novos modos
da relação deste com o direito nacional. 

O Brasil, em 1988, introjetou em seu ordenamento jurídico, por meio
da sua nova Constituição, os valores do sistema internacional de proteção
dos direitos humanos1 e assim, permitiu que não só tratados internacionais
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de direitos humanos, mas também resoluções e recomendações das organi-
zações internacionais a respeito de direitos humanos tivessem recepção na-
cional de modo mais contundente. 

A multiplicação de sujeitos de direito internacional2, a partir de meados
do século XX, deu moção à produção difusa de normas de direito interna-
cional com vistas ao fortalecimento do sistema de proteção internacional
dos direitos humanos. Na década de 1990, o PNUD lançou os RDHs com o
objetivo de direcionar o debate sobre pobreza e desigualdade no mundo con-
temporâneo, por meio de diagnósticos e proposições pautadas no ideal do
desenvolvimento humano com o intuito de serem ferramentas de auxílio “na
construção de nações que possam resistir a crises, sustentando e conduzindo
um crescimento capaz de melhorar a qualidade de vida para todos”3. 

Por essa característica, na mencionada pesquisa buscou-se classificar
esses relatórios como fontes de direito soft laws, pois apesar de não terem
caráter obrigatório, como os tratados, podem indicar valores para os Estados
a fim de induzi-los a reproduzirem seus dispositivos no direito interno (ME-
NEZES, 2005). No entanto, em trabalho posterior4, percebeu-se que seria
possível pensar sobre o caráter jurídico desses relatórios por meio de outros
parâmetros conceituais, tais como os comandos de otimização, a partir da
teoria do princípio de Robert Alexy, e as normas intersticiais, de acordo com
o pensamento de Vaughan Lowe. Desta forma, a presente proposta de pes-
quisa dará, antes de tudo, encaminhamento para a tentativa de caracterização
jurídica dos RDHs, o que se coloca premissa inicial para a construção do ob-
jeto de pesquisa, uma vez que parte-se, aqui, do pressuposto de que os RDHs
são, em determinados níveis, fonte normativa de direito internacional.

No Brasil, percebe-se sua grande influência nas políticas públicas so-
ciais, voltadas em grande medida ao atendimento de metas5 para a efetivação
dos direitos humanos, aferidas pelo Índice de Desenvolvimento Humano, e
outros índices, publicado anualmente pelos RDHs, com grande repercussão
internacional. No entanto, são inúmeros os obstáculos que o Brasil enfrenta
no cumprimento de tais metas devido ao desequilíbrio de poder que há nas
lutas entre as múltiplas configurações no mundo atual (REZENDE, 2015)

A partir disto, esta pesquisa propõe dar continuidade à averiguação de
como a relação entre o direito internacional e o direito interno pode indicar
caminhos de análise sociológica quanto a avanços, estagnações e retrocessos
dos embates de forças que permeiam essa relação. Tais caminhos serão tra-
çados tendo por base a relação das recomendações dos RDHs, consideradas
como produções normativas no âmbito internacional, e a produção norma-
tiva brasileira por meio da jurisprudência no que concerne um dos temas de
maior relevância na atualidade: o trabalho escravo.

Dentre as recomendações presentes nos RDHs está à relativa ao traba-
lho decente, categoria de análise para a pesquisa. Mesmo que desde o artigo
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1º de sua Constituição o Brasil traga como fundamento, entre outros, a dig-
nidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, e ainda que seja
signatário de muitos pactos internacionais de direitos humanos, o país en-
frenta imensas dificuldades em erradicar o trabalho escravo, “o entrave mais
evidente que se opõe ao desenvolvimento humano” (REZENDE, M. J.; RE-
ZENDE, R. C., 2013).

Tais dificuldades podem ser compreendidas a partir da análise dos pro-
cedimentos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário6, ao exemplo
do que fazem Maria José de Rezende e Rita de Cássia Rezende (2013) ao
exporem as diferentes razões que emperram o combate efetivo ao trabalho
escravo no Brasil: procedimental, política (entraves à aprovação de projetos
de lei que definem punição aos que se utilizam do trabalho escravo), social,
econômica (desigualdades que levam indivíduos em situação de miserabi-
lidade a se submeterem a este tipo de trabalho) e cultural (mentalidade de
naturalização da subtração de direitos dos mais pobres). Entretanto, as au-
toras apontam que a atuação do Executivo no lançamento de planos nacio-
nais de direitos humanos e de erradicação do trabalho escravo torna público
a urgência de que essas práticas de violência que imputam sofrimento social
extremo sejam extinguidas. 

O conjunto de pressões internacionais e internas contra o trabalho es-
cravo estipula desafios para todos os poderes, instâncias, organizações e ins-
tituições. A pesquisa proposta se atém ao questionamento de como o judi-
ciário brasileiro responde a esses desafios, reforçados anualmente pela
publicação dos RDHs, uma vez que há ausência de estudos mais aprofun-
dados a este respeito. A relação do direito internacional (RDHs) com o di-
reito nacional brasileiro (jurisprudência) estaria participando positivamente
na tentativa de expansão dos direitos humanos, indicando traços de movi-
mentos civilizacionais, em relação ao combate ao trabalho escravo? 

Para responder a esta pergunta de modo consistente, seria necessário
um estudo mais amplo que percorresse as decisões judiciárias desde o mo-
mento em que o Brasil reconheceu a ocorrência de formas contemporâneas
de trabalho escravo em seu território, em 1995, com o pronunciamento do
então presidente da República Fernando Henrique Cardoso perante o país e
a Organização Internacional do Trabalho. No entanto, devido aos limites de
tempo e recursos impostos à realização da pesquisa, esta irá deter-se a deci-
sões judiciárias da 4ª região disponíveis online, restringindo-se assim o
campo material e temporal de análise. 

ABORDAGEM TEÓRICA DO OBJETO 
O diálogo normativo entre os RDHs e a jurisprudência brasileira será com-
preendido à luz da teoria da transnormatividade apresentada por Wagner
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Menezes. O olhar transnormativo da relação entre o direito internacional e o
nacional surge da necessidade de responder às demandas da sociedade trans-
nacional, em que os atores sociais (Estado, organizações internacionais, em-
presas, indivíduos, etc.) passam a interagir de modo a romper as fronteiras
nacionais. Tratados, instrumentos soft law, leis-modelos derivadas de foros
internacionais acerca dos mais variados temas ganham caráter global-local
e acabam por atingir a dinâmica interna dos Estados ao serem produzidas e
distribuídas de modo a ultrapassarem não só fronteiras geográficas, mas tam-
bém jurídicas, filosóficas e sociológicas, “criando e desenvolvendo um
mesmo espaço global normativo, de produção e aplicação das normas jurí-
dicas nas mais variadas identidades culturais” (MENEZES, 2005, p. 205).

Um conjunto de fatores7, principalmente a internacionalização dos di-
reitos, torna possível a penetração do direito internacional em várias esferas
do direito interno, influenciando de modo crescente sua produção normati-
va.  Dessa forma, a relação jurídica entre o global e o local deixa de ser dua-
lista (teoria que entende o internacional e o nacional como dois ordenamen-
tos jurídicos independentes entre si) e passa cada vez mais a ser
transnormativa. Isto significa que, para adentrar o sistema jurídico interno,
as normas internacionais não precisam passar por nenhum tipo de filtro ju-
rídico, pois sofrem esse processo por meio do próprio processo legislativo
do direito interno. Ou seja, o direito transnormativo é aquele cuja norma
produzida aparenta ser interna, mas que na verdade responde à vontade in-
ternacional desde o berço. Assim, na sua origem a lei interna já resta incutida
das discussões e decisões tomadas em foros internacionais.

Menezes (2007, p. 140) coloca esta questão do seguinte modo:

A partir da diversificação desses mecanismos do Direito Internacional [tra-
tados, instrumentos soft law, leis-modelos derivadas de foros internacionais]
[...] com um movimento de deslocalização de produção de normas jurídicas,
para Arnaud (1999, p. 214), os Estados acabam por reproduzir literalmente,
textos de normas produzidas no plano externo e incorporando-as legislativa-
mente (sem qualquer tipo de mecanismo constitucional ou legislativo espe-
cífico) em seu ordenamento, como se normas nacionais em essência fossem,
mas não são! E as sociedades nacionais se veem cada vez mais consumindo
uma norma dita nacional, mas que foi confeccionada e desenhada por foros
como internacionais. Neste cenário, a norma se corporifica como uma
norma nacional, mas que geneticamente foi toda concebida no plano inter-
nacional, guardando com ela uma relação de cumplicidade e, muitas vezes,
em caso de conflito entre as mesmas, uma relação incestuosa.

No Brasil, vários são os exemplos que podem ser percebidos à luz desta
teoria. Dentre eles, cita-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que
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surge aparentemente como norma de direito exclusivamente brasileira para
regulamentar o art. 5º, inciso XXXII, da Constituição do Brasil (1988). En-
tretanto, em última instância, é possível rastreá-lo como resposta à resolu-
ção n. 39/248, de abril de 1985, da Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas.

Esta teoria jurídica concede a possibilidade de pensar como a produção
jurisprudencial brasileira sob a influência dos RDHs, a ser compreendido
como soft law ou, ainda, como norma intersticial, ainda que tal influência
não apareça de modo explícito. Por soft law entende-se um produto jurídico
ainda inacabado no tempo, pois se volta para regulamentar compromissos
futuros por meio dos foros internacionais multilaterais (tratando-se, dessa
forma, de um compromisso programático). Possui um sistema de sanções di-
ferente daquele aplicável às normas tradicionais, ou seja, o conteúdo da san-
ção em caso de inobservância das diretrizes de uma soft law é moral ou ex-
trajurídico, sendo o seu cumprimento mais uma recomendação do que uma
obrigação propriamente dita dirigida aos Estados (MAZZUOLI, 2015).

O norte teórico sociológico para visualizar as práticas contemporâneas
de interação entre o global e o local é o da sociologia histórica de Norbert
Elias (1998), para quem a sociologia somente é dotada de ciência quando é
capaz de analisar o movimento processual histórico dos acontecimentos. A
análise dos processos sociais permite compreender as manifestações de vio-
lência no percurso da história da humanidade e encontrar meios para que a
sociologia atue na sua contenção. Desse modo, a questão central dos estudos
sociológicos pauta-se na discussão do poder, pois é nas relações de poder
entre as diversas configurações sociais, políticas e econômicas que Norbert
Elias percebe a capacidade de produzir vetores que coloquem em moção o
que ele chama de processos civilizacionais e descivilizacionais, tendências
opostas que ocorrem simultaneamente.

O processo civilizacional se caracteriza pelas práticas que engendram
distribuição de poder, reconhecimento de direitos, luta contra a violência,
apaziguamento do espaço público, contenção de catástrofes, ou seja, tudo o
que signifique o melhoramento da qualidade de vida para todos. Nas pala-
vras do autor, 

é essencial, para o conceito de civilização, haver uma regulação progressiva,
crescentemente estável e equilibrada, efetuada por indivíduos em prol de
suas vidas sociais, de modo a aumentar as chances de obter prazer e a melho-
rar a qualidade de vida de todos, de toda a humanidade (ELIAS, 2006, p. 39).

A capa do RDH de 2000 vem com seguintes dizeres: qualquer sociedade
comprometida em melhorar a vida de seu povo deve também se comprome-
ter aos direitos plenos e iguais para todos [tradução nossa]. Norteados por
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princípios de inclusão social para todos, esses documentos se figuram en-
gajados no processo acima descrito, por isso servem de parâmetro para
medir os avanços ou retrocessos das ações dos Estados por meio desse re-
ferencial teórico.

Já os processos descivilizacionais são aqueles que promovem a manu-
tenção dos desequilíbrios de poder, das exclusões, das desigualdades sociais
extremas, da inobservância das leis e do não reconhecimento dos direitos
para todos. Segundo Elias (2006), em cada processo civilizacional há a pos-
sibilidade de retrocesso devido às forças descivilizacionais, geradas por prá-
ticas de violência. A partir desta ambivalência é que se constrói o objeto
desta pesquisa: quais os traços da simultaneidade desses processos no papel
do Judiciário na tentativa de eliminação do trabalho escravo no Brasil tendo
por referência as proposições dos RDHs quanto ao trabalho decente?

Para entender o modo como se dão as relações de poder que mobilizam
o processo (des)civilizador, Nobert Elias (2005) lança mão do Modelo de
Jogos. Este modelo rompe com as concepções sistêmicas e funcionais ao pen-
sar os grupos sociais, Estados, Ongs, organizações internacionais, e todas as
outras inúmeras configurações sociais possíveis numa sociedade multicom-
plexa como jogadores em uma competição – competição que deve obedecer
a regras, daí a importância dos limites estabelecidos pelo direito internacional
dos direitos humanos - cujas jogadas estão sempre abertas. Este modelo visa
destacar o caráter processual das relações entre configurações interdepen-
dentes e, ao mesmo tempo, mostrar “como a teia das relações humanas muda
quando muda a distribuição de poder” (ELIAS, 2005, p. 88).

As iniciativas manifestadas por meio dos RDHs são aqui consideradas
como modo de resistir ao que Norbert Elias (1994) chama de “efeitos de
trava” – tais como a mentalidade economicista - às mudanças por uma rea-
lidade menos desigual. Isto porque o RDH de 2015 se enquadra numa pers-
pectiva dos direitos humanos, podendo ser considerado nos termos da In-
ternational Bill of Human Rights8 na tarefa de levar adiante o ideal dos
direitos humanos como parâmetro de conduta dos agentes que formam a so-
ciedade internacional de hoje. Assim, sua operacionalidade pode se dar não
só no âmbito do poder executivo, como indicador de políticas públicas, mas
também como soft law ou norma intersticial no âmbito do poder judiciário
frente a questões que põem em xeque a concretização dos direitos humanos.

A análise da categoria de trabalho decente no interior dos relatórios está
entrelaçada às noções de desenvolvimento humano, de direitos humanos e
de segurança humana presentes também nos RDHs. Tais noções formam a
tríade conceitual orientadora dos relatórios (REZENDE, 2015a). Sem a ga-
rantia de liberdade de acesso ao trabalho decente não é possível gerar segu-
rança humana e sem segurança humana não é possível gerar desenvolvimento
humano. Todas essas noções têm por centralidade a preocupação no indiví-
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duo e os meios necessários para que saia da condição de pobreza extrema e,
por isso, são interdependentes entre si.

A existência das formas contemporâneas de trabalho escravo enseja o
desafio de se encontrar meios que combatam as vulnerabilidades as quais
determinados indivíduos estão expostos, ou seja, meios que protejam as pes-
soas do risco do não acesso ao trabalho decente. Assim, o conceito de tra-
balho decente - todo aquele remunerado adequadamente, realizado em con-
dições de liberdade, segurança, equidade e capaz de garantir vida digna
(ONU Brasil, 2016) – requer que sejam também compreendidos o de segu-
rança humana e o de desenvolvimento humano, os quais se vinculam ao de
direitos humanos, cujo marco é a Declaração Universal de Direitos Huma-
nos de 1948, invocada pelos RDHs. O conceito de segurança humana des-
loca o foco da segurança do Estado para a segurança do indivíduo frente à
necessidade de protegê-lo das condições impeditivas ao seu desenvolvimen-
to humano (OLIVEIRA, 2011). Já o conceito de desenvolvimento humano
rompe com a ideia de que o avanço da qualidade de vida de uma população
deva ser aferido apenas pelo viés econômico, mas também pela “possibili-
dade de geração de oportunidades sociais entendidas não somente como
igualdade de oportunidade, mas também como igualdade de capacidade”
(REZENDE, 2014), o que permitiria livrar o indivíduo das inseguranças
provenientes da condição de pobreza extrema. A suscetibilidade ao trabalho
escravo configura grande insegurança e grande entrave à garantia dos direi-
tos humanos e ao desenvolvimento humano.

JUSTIFICATIVA
Há, para a sociologia das relações internacionais, a necessidade de se pensar
a realidade social brasileira na sua relação de interdependência com os ou-
tros agentes do cenário internacional. Assim, compreender como o direito
interno tem se produzido levando em consideração as influências interna-
cionais permite uma visão mais ampla dos embates de força nos quais o
mundo globalizado está imerso. Partindo das evidências da internacionali-
zação dos direitos humanos, seus desdobramentos no Brasil com a absorção
desses valores na Constituição Brasileira de 1988 e da produção de leis que
se adequam à teoria da transnormatividade ao refletirem decisões tomadas
em foro internacionais, tende-se a supor que o direito brasileiro esteja re-
cepcionando os valores incutidos dos RDHs na sua prática jurídica.

No campo do direito internacional é latente a discussão quanto ao al-
cance de normas internacionais no direito brasileiro no tocante à proteção
dos direitos humanos, sendo as soft laws e as normas intersticiais partes desse
processo interventivo. No viés do pensamento de Piovesan (2014) e Mazzuoli
(2015), com a CF de 1988, o direito brasileiro já estaria automaticamente
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subordinado ao direito internacional dos direitos humanos desde as assina-
turas dos tratados de direitos humanos. No entanto, há resistência do direito
brasileiro em abrir-se à internacionalização do direito nesses moldes9. 

É importante ressalvar que para este estudo, dá-se enfoque para a “po-
sitividade no empenho dos RDHs para criar um entendimento e um conjunto
de ações e práticas, que cubram todo o planeta em melhoria da vida dos in-
divíduos em condição de pobreza extrema” (REZENDE, 2014, p. 101).
Porém, não se desconsidera que as propostas para o desenvolvimento hu-
mano apresentada nos RDHs não bastam para o combate dos problemas so-
ciais a que se propõe, uma vez que se esquivam da necessidade de alteração
da estrutura de extrema desigualdade na qual se sustenta a sociedade global
capitalista. Não é possível promover o desenvolvimento social sem que haja
redistribuição de poder e de renda (FURTADO, 2001). Os relatórios fogem
a este enfrentamento ao propor que os pobres sejam dotados de melhores
condições pelo viés da abordagem das capacidades de Amartya Sen, “sem
que [no entanto] isso implique, necessariamente, um enfrentamento político
com o objetivo de diminuir a riqueza dos ricos” (REZENDE, 2014, p. 102).
Por isso, são muitos os entraves às tentativas de colocar em prática as metas
e objetivos apresentados pelos relatórios.

Não obstante, a percepção da questão do desenvolvimento para além
dos moldes economicistas é um grande avanço histórico. A proposta de
análise das configurações dos jogos globais atuais por intermédio dos pro-
cessos sociais de Norbert Elias (2006) faz lembrar que a existência de uma
organização como a ONU - constituída pela vontade dos Estados-membros
com a finalidade de frear eventos catastróficos como as duas grandes guer-
ras do século XX e impulsionar ideais humanitários10 - é, historicamente,
muito recente.

A partir disto e com ciência dos limites que impossibilitam o alcance
total das metas estabelecidas, é de alta relevância o acompanhamento da fir-
mação desses espaços de luta pela melhoria da vida de indivíduos tradicio-
nalmente excluídos das preocupações políticas, sociais e econômicas. Daí
a importância desta proposta de pesquisa.

O recorte pelo tema do trabalho escravo foi motivada pelas grandes po-
lêmicas que gera no âmbito do direito e da sociologia frente aos muitos em-
pecilhos a sua erradicação no Brasil. Em abril de 2016 a ONU Brasil lançou
um artigo técnico intitulado Trabalho Escravo posicionando seu entendi-
mento sobre a questão e lançando recomendações para o Brasil. A necessi-
dade dessa publicação adveio da constatação de movimentos de retrocessos
na política brasileira no resguardo ao direito ao trabalho decente.

Neste documento, a ONU reconhece os avanços que o Brasil obteve nos
últimos 20 anos quando desde 1995 se tornou referência mundial de combate
ao trabalho escravo ao reconhecer sua existência e iniciar os programas de
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combate11. No entanto, também aponta para a crescente tendência de retroces-
so em relação às iniciativas basilares ao enfrentamento do trabalho escravo12.

A análise que a ONU faz das ações do Estado brasileiro sobre este tema,
em que há tanto avanços quanto retrocessos, é um exemplo importante para
que se perceba a existência da simultaneidade dos processos civilizacionais
e descivilizacionais, dos quais fala Norbert Elias. Percebe-se que o esforço
para viabilizar formas eficazes de combate ao trabalho escravo (movimento
civilizacional) depende da mobilização de diversos setores do Estado e de
diversas entidades da sociedade civil contra as ações que desvirtuam tal ten-
tativa (movimento descivilizacional). Um dos parâmetros a servirem de au-
xílio nesta mobilização são os RDHs, fontes desta proposta, vistos como
“uma forma de pressionar os estados nacionais a cumprir o que foi acordado
nos tratados, convenções e pactos internacionais” (REZENDE, M. J.; RE-
ZENDE, R. C., 2013).

O direcionamento da análise da relação global-local de normas jurídicas
e seu impacto na realidade social por meio da jurisprudência foi motivada de-
vido ao lugar de fronteira que ela ocupa, o que permite dar vazão à força cria-
dora dos magistrados frente à tarefa de interpretar as leis – ressalvados os li-
mitadores a este exercício13 - possibilitando inovações no mundo jurídico ao
estabelecer normas que não se restringem à letra de lei, mas que são construí-
das a partir da conexão de dispositivos que antes eram considerados ou sepa-
rados ou integrados entre si (REALE, 1981).  Esta prerrogativa, a depender
do posicionamento ideológico daquele que julga, pode gerar tanto interpreta-
ções que recepcionem amplamente os preceitos dos direitos humanos, quanto
interpretações que restrinjam o alcance de tais ideais, o que se buscará averi-
guar, nesta pesquisa, em relação ao combate ao trabalho escravo. 

Ainda que haja adequação formal do Brasil no sistema internacional de
proteção aos direitos humanos, por ser signatário de diversos pactos de di-
reitos humanos, há uma distância abissal entre o que é estipulado em lei, tra-
tados e recomendações e o que se dá na prática14. As decisões judiciais têm
o poder de atuar tanto de modo a alargar esses direitos como a restringi-los,
quando facilita ou dificulta sua implementação frente aos numerosos inte-
resses divergentes.

pROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O método a ser utilizado será o da histórico-hermenêutica (REZENDE,
2015), que combina a hermenêutica de profundidade de John B. Thompson,
conforme exposto por Veronese e Guareschi (2006), com a proposta de aná-
lise dos jogos configuracionais de Norbert Elias. Parte-se do pressuposto de
que não é possível apreender o objeto de modo a exauri-lo. Diferentemente,
o conhecimento gerado desdobra aproximações da realidade, é provisório
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e sujeito à revisão, mas, ainda assim é “um conhecimento que pode e deve
ser continuamente produzido para contribuir na busca por uma sociedade
política, econômica e socialmente menos desigual”(VERONESE; GUA-
RESCHI, 2006, p. 86).

A hermenêutica de profundidade visa propor sentidos por meio de for-
mas de análise complementares entre si que se desdobram em diversos pro-
cedimentos: a análise sócio-histórica, a análise formal e a interpretação/rein-
terpretação. Esta pesquisa limita-se ao primeiro procedimento. Por meio da
análise histórica, na concepção de Norbert Elias, é que se “pode lançar luz
sobre as prescrições, diagnósticos, narrativas, argumentos, e ideologias pre-
sentes nos RDHs” ao analisar as “interações sociais e os elos de interdepen-
dências entre as diversas figurações (estados, movimentos sociais, organis-
mos internacionais, associações políticas e outros agrupamentos diversos)”
(REZENDE, 2015, p. 4). A pesquisa bibliográfica auxiliará na contextuali-
zação dos conceitos que permeiam a análise-histórica em relação ao proble-
ma de pesquisa abordado.

Assim, a pesquisa propõe a análise de dois tipos de documentos públi-
cos: os Relatórios de Desenvolvimento Humano do PNUD e as decisões ju-
diciais dos TRTs. Compreendidos como produtos históricos de um processo
e contexto político e social específicos, marcados pela intensificação do pro-
cesso de globalização a partir da década de 1990, tais documentos serão
lidos como sedimentações de práticas sociais, pois “têm o potencial de in-
formar e estruturar as decisões que as pessoas tomam diariamente e a longo
prazo”, além de constituírem “leituras particulares dos eventos sociais”
(MAY, 2004, p. 205).  

Ambos são de fácil acesso pelo meio digital. Os RDHs globais dos anos
1990 a 1999 podem ser acessados em inglês no sítio eletrônico do PNUD:
<http://hdr.undp.org/en/global-reports>. Já os RDHs globais do ano de 2000
ao de 2015 estão disponíveis em português no sítio eletrônico do PNUD
Brasil: <http://www.pnud.org.br/HDR/Relatorios-Desenvolvimento-Hu-
mano-Globais.aspx?indiceAccordion=2&li=li_RDHGlobais>. As jurispru-
dências serão acessadas pelo sítio eletrônico do Tribunal Regional do Tra-
balho da 4ª Região, que pode ser acessado por meio do portal do Tribunal
Superior do Trabalho: <http://www.tst.jus.br/justica-do-trabalho>. 
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NOTAS

1 A demanda pela universalização dos direitos humanos, intensificada pelo
sistema internacional de proteção dos direitos humanos, requereu que os Estados
assimilassem em seus ordenamentos jurídicos, por meio das Constituições, esses
valores (PIOVESAN, 2013).

2 Mazzuoli (2015, p. 451) os classifica amplamente em Estados, coletivi-
dades interestatais (as organizações internacionais), coletividades não estatais (os
beligerantes, os insurgentes, os movimentos de libertação nacional e a Soberana
Ordem Militar de Malta), Santa Sé, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, in-
divíduos, além de incluir os sujeitos não formais de direito internacional, quais
sejam, as empresas transnacionais e a mídia global.

3 Disponível em <http://www.pnud.org.br/sobrepnud.aspx>

4 SANTOS, Baruana Calado dos Santos. Ensaio sobre a força normativa
dos Relatórios de Desenvolvimento Humano/PNUD. In: Tribunais internacio-
nais e a relação entre o direito internacional e o direito interno. Org. Wagner
Menezes. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2016.

5 Ver O Brasil e a OMD em <http://www.odmbrasil.gov.br/o-brasil-e-os-
odm> Acesso em: Outubro 2017.

6 Mesmo que o conteúdo dos RDHs não se direcione apenas para os Estados,
mas também para as organizações multilaterais, os governos, as organizações não-
governamentais, as empresas, os dirigentes políticos e mesmo para os indivíduos
(Nações Unidas, PNUD, RDH 2000), é do Estado a responsabilidade de fazer
cumprir os compromissos internacionais para a garantia das liberdades (REZEN-
DE, 2015), que no Brasil se faz pela atuação dos poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, conforme o art. 2º da Constituição Federal.

7 Menezes (2007, p. 140) aponta os seguintes fatores: ”a) ampliação da inter-
pretação das normas de direitos humanos como um direito universal e sua subdi-
visão em várias ramificações normativas (primeira, segunda, terceira e quarta ge-
ração de direitos); b) a avocação de foros e organizações internacionais que
passaram a atuar como verdadeiros legisladores universais; c) a ampliação consi-
derável da comunidade internacional por um número maior de países e por uma
multiplicidade de organizações internacionais e até mesmo sujeitos individuais;
d) o desenvolvimento de um multilateralismo estatal de tomada de decisões e da
sistematização de uma democracia horizontal implementada, sobre tudo pela ONU;
e) a transnacionalização dos capitais e do comércio mundial através de regras de
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efeito supra e internacional com temas universais, que reclamam sua regulamen-
tação pelo direito; g) abertura de canais políticos e ideológicos para o redimensio-
namento das relações internacionais entre os Estados.”

8 “Esse complexo normativo consiste em um compilado de convenções e de-
clarações (Universal Declaration of Human Rights (1948), International Cove-
nant on Civil and Political Rights (1966), International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights (1966), Optional Protocol to the International Cove-
nant on Civil and Political Rights e o Optional Protocol to the International Co-
venant on Economic, Social and Cultural Rights), que formataram e universali-
zaram o conceito de direitos humanos.” (AZEVEDO; SANTOS, p. 366, 2016)

9 Como exemplo, há a polêmica quanto à adição do páragrafo 3º no art. 5º
da Constituição de 1988 por meio da Emenda Constitucional nº45 de 2004, que
definiu o grau hierárquico de tratados internacionais de direitos humanos no di-
reito interno por crivo legislativo interno, em vez de estipular seu valor constitu-
cional automático com a assinatura do tratado, apontando, desta maneira, para a
dificuldade do ordenamento jurídico brasileiro em abrir-se para a tendência global
de internacionalização de direitos humanos sem necessidade de se passar por me-
canismo legislativo interno. Há quem entenda, todavia, que a EC 45/2004 repre-
sentou um avanço no trato do direito brasileiro quanto aos direitos humanos, pois
que anteriormente predominava a visão tradicional, totalmente ausente de meca-
nismos legais para a constitucionalização de tratados em direitos humanos no sis-
tema legal brasileiro (RAMOS, 2009 p. 244).

10 Não se ignora as críticas quanto ao caráter ideológico da construção dos
“ideais humanitários” das Nações Unidas. Mas o destaque dado a ela nesta pes-
quisa se enquadra naquele explanado por Rezende (2015) em que seu papel é com-
preendido no interior dos embates entre as muitas configurações, relações de in-
terdependências e os valores que direcionam suas ações e prescrições, e que não
podem ser limitados na compreensão de que estejam unicamente a serviço da le-
gitimação de interesses de grupos hegemônicos específicos.

11 Dentre eles são citados os Grupos Móveis de Fiscalização (1995), os dois
Planos Nacionais de Combate ao Trabalho Escravo (um em 2003 e outro em
2008), a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (CONA-
TRAE em 2003) e suas respectivas comissões estaduais (COETRAEs), o meca-
nismo de controle conhecido por “Lista Suja” (2003), o Plano Nacional pela Er-
radicação do Trabalho Escravo e Emenda Constitucional nº 81 que integra a
prática de trabalho escravo como substrato jurídico para o confisco de proprieda-
des urbanas no art. 243 da Constituição brasileira.
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12 Tais como o Projeto de Lei 432/2013 (que objetiva reduzir as hipóteses
de abrangência do conceito de trabalho escravo previsto art. 149 do Código Penal),
a suspensão da divulgação da “Lista suja” em 2014 pelo STF, o enfraquecimento
dos Grupos Móveis de Fiscalização e a diminuição do número de auditores fiscais
do trabalho, o que afeta diretamente na quantidade de resgate de trabalhadores
submetidos a esta condição.

13 Sobre isto: NADER, 2010, p. 173-176.

14 Estudos como o de Luiz Augusto Ventura do Nascimento (2012) e Mar-
cela de Oliveira Nunes (2013) apontam algumas dessas dificuldades.
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ROBERT COVER, PLURALISMO JURÍDICO E A TEORIA
DO DIREITO NA GLOBALIZAÇÃO

Maurício Pedroso Flores1

Resumo: O trabalho procura estabelecer possíveis contribuições do pen-
samento do jurista norte-americano Robert Cover aos debates contempo-
râneos sobre teoria do direito e pluralismo jurídico. A hipótese do trabalho
é a de que, por meio de suas concepções de nomos, jurisgenesis e vio-
lência, Cover descreveu, há mais de três décadas, tensões que perma-
necem fundamentais para as teorias contemporâneas do direito, em es-
pecial aquelas reunidas sob o manto do pluralismo jurídico. Ao reconstituir
os movimentos teóricos de Cover – do direito como narrativa ao direito
como violência, passando pelos campos da interpretação e do compro-
metimento – procura-se mostrar que as descrições conceituais do autor
permanecem atuais e podem contribuir para entender o direito na globa-
lização. O primeiro capítulo apresenta de forma sucinta os debates con-
temporâneos sobre a globalização jurídica, em especial a emergência
de regimes jurídicos transnacionais. O segundo capítulo apresenta no-
ções gerais sobre a obra de Cover, enquanto no último sugerem-se pos-
síveis contribuições originais de seu pensamento a partir das apropria-
ções feitas por autores contemporâneos.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho procura estabelecer possíveis contribuições do pensamento do
jurista norte-americano Robert Cover (1943-1986) aos debates contemporâ-
neos da teoria do direito, especialmente em suas variantes pluralistas. Par-
tindo-se da ideia de que teorias jurídicas centradas na figura do Estado são
incapazes de dar conta do fenômeno jurídico em toda sua extensão, buscamos
demostrar a pertinência do trabalho de Cover – escrito há mais de duas dé-
cadas – com dinâmicas atuais do direito no contexto da globalização.

Em seu principal ensaio, Nomos and Narrative, Cover (1983) sugere que
o direito dá vazão a um nomos, um espaço normativo sustentado por narrativas
que comportam noções de certo e errado, legal e ilegal, válido e inválido. Por
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meio de diferentes interpretações e da assunção de compromissos em relação
a elas, grupos e comunidades mobilizam essas narrativas para criar significado
jurídico, processo que o autor chama de jurisgenesis. Ao afirmar que a juris-
genesis é um processo essencialmente enraizado em um meio cultural, Cover
coloca em dúvida a centralidade do Estado na criação de direito, que passa a
ter a companhia de outros atores públicos e privados. 

Uma das características mais importantes da globalização jurídica é
justamente a multiplicidade de agentes que mobilizam espaços normativos
dentro e fora do domínio dos Estados, o que coloca a jurisgenesis como um
conceito útil para compreender novos fenômenos jurídicos. Prova disso é o
fato desse conceito já ter sido utilizado por autores contemporâneos como
Seyla Benhabib (2006), Paul Schiff Berman (2007) e Jeffrey Dunoff (2012). 

A meio caminho entre uma teoria do direito e uma abordagem socioló-
gica, Nomos and Narrative (COVER, 1983) lida com a questão da gênese
da normatividade dentro da sociedade, estabelecendo o direito em um lugar
próprio entre o empirismo da realidade social e o campo da normatividade
pura. Embora o autor tenha se espelhado principalmente em comunidades
religiosas ou grupos políticos, sua síntese não parece perder força se alte-
rarmos o foco inicial a fim de captar fenômenos mais contemporâneos, como
a emergência de regimes jurídicos transnacionais.

Além disso, em um texto chamado Folktales of Justice, Cover (1985)
também parece ter antecipado um problema não menos importante para a teo-
ria do direito na globalização: a violência do direito, que agora aponta para
além do aparato coercitivo dos Estados. Ainda que seu diagnóstico mais com-
pleto sobre a violência – o ensaio Violence and the Word (COVER, 1986), que
constitui um marco para a teoria jurídica norte-americana – tenha se voltado
ao contexto estatal, uma vez mais suas análises parecem adaptáveis aos fenô-
menos de transnacionalização que ocorrem nas décadas posteriores.

A hipótese desse trabalho é a de que, por meio de suas concepções de
nomos, jurisgenesis e violência, Cover descreveu, há mais de três décadas,
tensões que permanecem fundamentais para as teorias contemporâneas do
direito, em especial aquelas reunidas sob o manto do pluralismo jurídico.
Ao reconstituir os movimentos teóricos de Cover – do direito como narrativa
ao direito como violência, passando pelos campos da interpretação e do
comprometimento – o trabalho demonstra como as descrições conceituais
do autor permanecem atuais, sendo de grande valia para se compreender o
direito desde níveis locais até o nível global.

O primeiro capítulo oferece um esboço de algumas características das
tendências globalizantes no direito, em especial a emergência de regimes ju-
rídicos transnacionais. Em seguida, recupera as principais noções desenvol-
vidas por Cover, especialmente nos ensaios Nomos and Narrative e Violence
and the Word. Por fim, o terceiro capítulo procura esclarecer em que medida
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os escritos de Cover podem ser vistos como originais quando comparados ao
que se produz hoje em termos de teorias pluralistas do direito, com ênfase na
centralidade que o autor legou à questão da violência no direito.

2 O pENSAMENTO JURÍDICO NA ERA DA
GLOBALIZAÇÃO
O primeiro passo para se compreender as possíveis contribuições que a obra
de Robert Cover tem a oferecer atualmente é entender, afinal, de que forma
a globalização impactou sobre a visão que os estudiosos têm sobre o direito.
Dentre os inúmeros estudos que poderiam ser contemplados, privilegiamos
aqui aqueles que, além de possuírem grande impacto e originalidade teórica,
também buscaram compreender o fenômeno jurídico a partir da observação
de suas novas dinâmicas globalizantes, e não a partir de axiomas ou teorias
há muito consolidadas e em constante refinamento. 

A questão do enfraquecimento do Estado é o primeiro lugar-comum que
aparece quando tratamos da globalização, tanto sob o ponto de vista da política
como do direito. Não retomaremos aqui os extensos debates sobre a perma-
nência ou não do Estado como elemento organizador da vida social, discussões
que consideramos hoje razoavelmente superadas. Assim, nossa descrição parte
do seguinte pressuposto: em alguns contextos, o Estado ainda é o centro da
normatividade jurídica; em outros, é apenas mais um ator dentre vários outros
(organizações de direito internacional, empresas transnacionais, ONGs etc.).

Assim, somente teorias jurídicas que demonstram algum tipo de afini-
dade com descrições pluralistas se mostram aptas a recepcionar aquilo que
o direito mostra de inédito na era da globalização. Deixamos de lado, dessa
forma, não só aquelas leituras que colocam o Estado como centro incontes-
tável da produção normativa2, mas também aquelas que evocam princípios
supostamente naturais ao direito – isto é, teorias jusnaturalistas e suas va-
riantes. Mais do que nunca, parece que o direito deve ser pensado hoje, não
apenas a nível transnacional, de acordo com o contexto social presente.

Mas não que o atual cenário seja inédito em razão do pluralismo de or-
dens normativas existentes. As leituras pluralistas não sustentam que o plu-
ralismo jurídico tenha surgido na era da globalização, mas sim que se trata
de uma constante, com vastos exemplos nos períodos mais remotos da his-
tória. A visão de um direito unificado, consolidado em torno da figura do
Estado, é que se trata de uma construção relativamente recente e que pode,
inclusive, estar de passagem. Como sugere Tamanaha (2017, p. 105), a cen-
tralidade do Estado não é a revelação da verdadeira natureza do direito, mas
sim um projeto político que contribuiu para a consolidação dos Estados-nação
dentro de um período bastante específico que comumente caracterizamos
como modernidade. 
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De fato, algo parece ter mudado quando um positivista como Joseph
Raz (2013) começa a se perguntar por que a teoria do direito é tão centrada
no Estado. Se observamos a descrição que Gunther Teubner fez há mais de
duas décadas, conseguimos ter uma primeira noção sobre essa mudança:

O que podemos observar hoje em dia, em matéria de globalização, não é a
sociedade mundial paulatinamente configurada pela política internacional,
mas um processo extremamente contraditório, integralmente fragmentado
de globalização, impulsionado pelos sistemas parciais individuais da socie-
dade em velocidades distintas. Em tais processos, a política não apenas per-
deu o seu papel de liderança, mas regrediu nitidamente em comparação com
outras áreas parciais da sociedade. (TEUBNER, 2003, p. 12).

Mais recentemente, Teubner (2016) preencheu de forma mais clara os
contornos dessa descrição, mas seu ponto central não se alterou. O desenvol-
vimento de lógicas e estruturas normativas próprias dentro de sistemas par-
ciais da sociedade (economia, ciência, saúde, internet), devidamente afastado
do predomínio da política, se encontra no centro da nova questão constitu-
cional: a intensificação de processos oriundos do que Teubner chama de cons-
titucionalismo social, que se sobrepõe ao estatal.

Sustentado pelas teorias sociológicas da diferenciação social (de Durk-
heim a Luhmann), da recente disciplina da sociologia da constituição, da teo-
ria do private government e do conceito de constitucionalismo social (societal
constitucionalism, termo cunhado por David Sciulli), Teubner (2016) propõe
uma teoria sociológica do constitucionalismo social que busca compreender
as dinâmicas do direito na globalização sob a perspectiva da teoria sistêmica.

Mas a visão sistêmica de Teubner, por mais completa e desenvolvida
que seja, nem de longe é a única. Até mesmo porque, dada a complexidade
assumida pelo fenômeno jurídico, dificilmente uma teoria pode pretender
abarcar senão mais que alguns aspectos do todo juridicamente formulado.
Assim, podemos destacar leituras que privilegiam mudanças no campo pro-
fissional, como é o caso de Delazay e Trubek (1996), ou que procuram trazer
à tona diferentes contextos e realidades jurídicas por meio de pesquisas em-
píricas, como a executada por Shaffer (2011). A pesquisa empírica é também
o caminho que Twining (2009) sugere ser o mais apto a comprovar se os
conceitos que utilizamos para descrever o direito moderno ocidental “viajam
bem” por outras partes do mundo.

Com pretensões teóricas mais robustas, aparece o recente trabalho de
Tamanaha (2017), que procurou recuperar um campo do pensamento jurídico
considerado perdido: o que o autor denomina de socio legal theory. Entre a
dicotomia aparentemente estável entre positivistas e jusnaturalistas, Tama-
naha segue as fissuras abertas deixadas ao longo de décadas pelo trabalho de
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autores como Adam Smith, Montesquieu, Rudolf von Ihering, Eugen Ehrlich
e Olivier Wendell Holmes – todos eles de alguma forma intuíram, sob a al-
cunha de “históricos” ou “realistas”, que as mudanças no direito possuem
uma profunda relação com as mudanças na sociedade.

Apesar de não ter sido mencionado por Tamanaha entre os represen-
tantes dessas teorias “sociojurídicas”, a obra de Cover parece ter maior fa-
miliaridade com esse ramo do pensamento jurídico do que com qualquer
outro. Isso porque não há em Cover nem a ideia de direitos naturais (jusna-
turalismo) e nem a de privilégio hermenêutico do Estado (positivismo). Em
vez disso, na base do fenômeno jurídico Cover encontra algo essencialmente
social e histórico: as narrativas que contamos a nós mesmos como forma de
nos orientarmos no mundo.

3 COVER E O DIREITO ENTRE SIGNIFICADO E
VIOLêNCIA
Ainda que jamais tenha se subscrito ao programa dos autoproclamados
“pluralistas jurídicos”, é inegável que a visão jurídica de Cover compartilha
um pressuposto central com eles: o direito assume diversas formas em di-
ferentes contextos. Ou seja, Cover se opõe àquilo que um pluralista como
John Griffiths (1986, p. 3) denominou como “centralismo jurídico”, isto é,
a crença de que o direito é uma “ordem exclusiva, sistemática e unificada
de proposições normativas” comumente identificadas com o direito liberal
dos Estados modernos. Com grande inventividade e densidade teórica, o
primeiro parágrafo de Nomos and Narrative ataca a tese do centralismo e
convida os leitores a uma revisão radical de suas concepções tradicionais
sobre o direito:

Nós habitamos um nomos - um universo normativo. Nós constantemente
criamos e mantemos um mundo de certo e errado, lícito e ilícito, válido e in-
válido. O estudante de direito pode chegar a identificar o mundo normativo
com a parafernália profissional do controle social. As regras e princípios de
justiça, as instituições formais do direito e as convenções de uma ordem so-
cial são, de fato, importantes para esse mundo; contudo, elas são apenas uma
pequena parte do universo normativo que deveria chamar nossa atenção.
Nenhum conjunto de instituições ou preceitos legais existe separado das nar-
rativas que o situam e lhe dão sentido. Para cada constituição há um épico,
para cada decálogo uma escritura. Uma vez entendido no contexto das
narrativas que lhe dão sentido, o direito se torna não apenas um sistema de
regras a serem observadas, mas um mundo no qual vivemos. (COVER,
1983, p. 4). 
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Em outras palavras, estudar direito significa estudar o universo norma-
tivo que ele cria, e que vai muito além das tarefas de controle social levadas
a cabo pelos agentes estatais e sua “parafernália profissional”. O direito é
uma forma de organizar o mundo através de classificações do tipo certo/er-
rado, válido/inválido e lícito/ilícito. Essas distinções operam na realidade
para manter ou modificar determinados estados de coisas, e quando nossas
ações são empregadas com essas finalidades elas passam, automaticamente,
a fazer parte do universo normativo. Em suma, o direito dá vazão a um
nomos, um mundo normativo que é “tão ‘nosso mundo’ quanto o universo
físico de massa, energia e movimento”. (COVER, 1983, p. 5).

A narrativa é, na visão de Cover, o ato primevo de formação de univer-
sos normativos; é o próprio ato de imposição de uma força normativa na rea-
lidade, valorando fatos que de outro modo teriam pouco ou nenhum signi-
ficado para determinado grupo. O direito funciona como um “sistema de
tensão ou uma ponte ligando um conceito de realidade a uma alternativa
imaginada” (COVER, 1983. p. 9), ou seja, representa uma tensão entre dois
estados de coisas, um presente e um futuro – ambos passíveis de represen-
tação por meio de dispositivos narrativos. Ao funcionar como uma ponte
entre presente e futuro, o direito tal como concebido por Cover não é intei-
ramente realidade social e nem normatividade pura (ETXABE, 2010, p.
122). O nomos é assim “um mundo presente constituído por um sistema de
tensão entre realidade e visão” (COVER, 1983, p. 9).

Graças ao conceito de alternidade, tomado de empréstimo da obra de
George Steiner (2005), Cover acrescenta à clássica distinção ser/dever ser
(fato/norma) uma terceira categoria ontológica: o direito não é apenas o que
é e o que deveria ser, mas também o que poderia ser. Ao pensar o direito
em termos do que ele “poderia ser”, o autor demonstra uma sensibilidade
sociológica em relação às diferentes ordens normativas presentes na socie-
dade. O direito é visto como uma “ponte” ou, como diz Cover (1985, p. 181)
em um texto chamado Folktales of Justice, um “comportamento social com-
prometido que constitui a forma por meio da qual um grupo de pessoas pro-
cura ir daqui para lá” – ou seja, do “aqui” da realidade existente para o “lá”
de uma alternativa imaginada.

Contudo, o elemento da alternidade não deve alimentar ilusões quanto
à realidade existente: se fosse mera possibilidade ou imaginação, o direito
cairia facilmente na utopia ou na pura visão. As narrativas oferecem modelos
de ação3, mas nem sempre esses modelos são realizáveis. Se determinada
visão não for capaz de fornecer o contexto para uma ação humana viável,
então ela não é, de acordo com Cover, uma narrativa propriamente jurídica:

Se o direito reflete uma tensão entre o que é e o que pode ser, então ele só pode
ser mantido enquanto ambos estiverem próximos o suficiente para revelar uma
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linha de esforço humano capaz de reconciliá-los de forma temporária ou par-
cial. Todos os movimentos utópicos ou escatológicos que não se afastam da
insularidade arriscam falhar em converter a visão em realidade e, portanto,
rompem a tensão. Nesse ponto, eles podem até ser movimentos, mas não são
mais movimentos do direito. (COVER, 1983, p. 39).

Somente dessa forma o direito “mantém nossa realidade apartada de
nossas visões e nos resgata da escatologia que é a colisão das construções
de nossas mentes com o mundo material e social” (COVER, 1983, p. 10).
Essa ressalva em relação à especificidade da narrativa jurídica é importante,
uma vez que a amplitude do modelo inicial de Cover – um universo norma-
tivo baseado em noções de certo e errado – pode levar a interpretações equi-
vocadas. Ao eliminar do âmbito do direito as narrativas incapazes de mobi-
lizarem a ação humana, o autor reduz significativamente esse universo. Mas
é preciso ir além, é preciso compreender – colocando de uma forma mais
direta – como se faz direito. É aqui que Cover defende o seu conceito de ju-
risgenesis como forma de explicar a origem da normatividade social:

O nomos que descrevi não requer Estado. E de fato, é a tese desse ensaio que
a criação de significado jurídico – “jurisgenesis” – acontece sempre através
de um meio essencialmente cultural. Embora o Estado não seja necessaria-
mente o criador do significado jurídico, o processo criativo é coletivo ou so-
cial. Na seção a seguir, sugiro uma base social para a jurisgenesis e uma base
social correspondente para o processo que destrói significado jurídico por
interesse do controle social. (COVER, 1983, p. 11).

Como vimos no primeiro parágrafo, as regras e instituições formais do
Estado são apenas parte do universo normativo concebido em Nomos and
Narrative. Contudo, ao tratar do processo de jurisgenesis, Cover vai além:
afirma que o direito estatal sequer é necessário para que o nomos exista. A
gênese do significado jurídico encontra-se nas práticas culturais, e não na
formação de instituições oficiais. Disso se segue que o Estado não possui
qualquer privilégio hermenêutico na criação do direito; suas intepretações
não são qualitativamente melhores do que a de grupos e comunidades que
articulam seus próprios entendimentos jurídicos. 

Mas então – podemos nos perguntar – por que é o Estado quem decide,
em última instância, os conflitos sobre o direito? Por que as decisões judi-
ciais possuem autoridade para vincular indivíduos e grupos às suas inter-
pretações legais?

Cover oferece aqui uma resposta muito simples para essa questão: a
posição de centralidade que o direito estatal costuma assumir se deve uni-
camente ao fato de que o Estado é capaz de garantir, através da violência, o
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comprometimento necessário para a afirmação dos significados jurídicos que
ele próprio considera corretos. Essa violência é comumente negligenciada
pela teoria do direito, que tende a naturalizar o recurso da coerção legal como
legítimo. A decisão judicial costuma ser o limite da reflexão teórica sobre a
interpretação legal – há modelos de racionalidade jurídica que procuram
orientar o julgador, há teorias da prova e da argumentação. No entanto, uma
vez que o julgamento é proferido, as teorias da intepretação se calam. 

Cover acredita vê essa atitude como problemática. Segundo ele, não se
pode negligenciar a existência de uma estrutura de cooperação – formada por
oficiais de justiça, policiais, agentes penitenciários – incumbida de dar efeito
prático às sentenças; sem ela, a palavra do juiz não teria mais autoridade que
a interpretação de um crítico literário. Cover viria a desenvolver esse racio-
cínio de forma mais aprofundada em Violence and the Word, mas Nomos and
Narrative já antecipa o tipo de distinção que está em jogo em sua concepção
jurídica: ao menos em termos da organização social do direito, existe uma
dicotomia radical entre o direito como poder e o direito como sentido.
(COVER, 1983, p. 18).

Os preceitos legais – e aqui estão incluídos aqueles formalmente insti-
tuídos pela autoridade estatal – devem possuir sentido, mas esse sentido pro-
vém necessariamente de fora de qualquer processo legislativo formal ao
qual uma sociedade confere poder (COVER, 1983, p. 18). Ao entender que
o direito é inicialmente sentido, o modelo de Cover é capaz de identificar
como jurídicos alguns discursos ou manifestações tipicamente classificadas
como éticas, morais ou religiosas. Um grupo ou comunidade4 que se pro-
clame autônomo (ou seja, que literalmente cria um nomos próprio) em rela-
ção ao Estado não possui, por exemplo, uma visão ética ou religiosa parti-
cular sobre determinado preceito constitucional; possui, ao organizar seu
universo normativo segundo seus próprios preceitos, outro direito.5

É possível afirmar que o conceito de jurisgenesis, para além de seu apelo
a uma visão não estritamente estatal sobre o direito, também parece exercer
uma função de “qualificação” das narrativas no pensamento de Cover como
efetivamente jurídicas. Como já mencionamos, o primeiro passo se dá com
a separação entre planos de ação realizáveis e expectativas ilusórias ou uto-
pias puras. Mas não basta afirmar que podemos ir de um “aqui” para um “lá”;
é preciso mostrar como. Para além da interpretação, o significado jurídico
necessita, na visão de Cover, também de comprometimento. O comprometi-
mento vai além da narrativa, além da visão que projetamos sobre a realidade
– trata-se do esforço necessário para se chegar até elas. 

A construção de universos normativos só é possível na medida em que
se colocam, conforme a expressão que Cover utilizará em Violence and the
Word, os “corpos à prova (bodies on the line)” (COVER, 1986b, p. 1605). Ou
seja, o significado jurídico depende de uma narrativa relativamente estável,
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com a qual seja possível se compreender de modo a torná-la realidade objetiva
para os demais atores sociais envolvido. Interpretação, comprometimento e
objetivação – na falta de algum desses três elementos não é possível, segundo
Cover, falar em direito.

A manifestação arquetípica presente em Nomos and Narrative é a do
nomos criado por uma comunidade religiosa que vive conforme suas pró-
prias intepretações de textos sagrados. Além da clara influência que as nar-
rativas bíblicas exerceram no pensamento de Cover, a centralidade dos
exemplos religiosos tem a ver com o fato de que o caso da Suprema Corte
norte-americana discutido ao final do artigo – Bob Jones University vs. Uni-
ted States – traz a manifestação de comunidades anabatistas6 como os amish
e os menonitas como amicus curiae em seu julgamento. 

Quando determinadas comunidades autônomas – como é o caso dos ana-
batistas – buscam constituir um nomos próprio, a jurisgenesis assume uma
forma denominada autonomia insular. Nesses casos, as comunidades com
pretensões de isolamento estabelecem significados próprios para interpretar
os princípios constitucionais dos Estados onde se localizam. As comunidades
religiosas mencionadas por Cover procuram respeitar as normas do Estado,
mas negam que ele detenha o monopólio da interpretação sobre o direito.

Já quando não há qualquer “mitose normativa”, ou seja, nenhuma pre-
tensão de constituir um universo normativo próprio, mas sim de transformar
o significado constitucional dentro do próprio âmbito estatal, a jurisgenesis
assume outra natureza, batizada por Cover de constitucionalismo redentor.
Esse registro compreende grupos e instituições que procuram modificar o
direito a partir de diferentes narrativas sobre a realidade, com objetivos in-
tegrativos, e não sectários (COVER, 1983, p. 34). É o caso, por exemplo,
das lutas por direitos encabeçadas por movimentos sociais, que se apropriam
da gramática jurídica estatal em suas reivindicações.

Porém, como o próprio autor salienta, o fato mais relevante não é o de que
a criação de normas seja conduzida, por exemplo, por um movimento social
ou por uma autoridade religiosa, mas que, de tempos em tempos, diferentes
grupos utilizem tais instrumentos “para criar um nomos completo - um mundo
integrado de obrigação e realidade a partir do qual se percebe o resto do
mundo”, fenômeno que Cover (1983, p. 31) chama de “mitose normativa”.

Ou seja, ainda que as comunidades religiosas tenham funcionado como
sua principal fonte de inspiração para descrever os processos de jurisgene-
sis, Cover de forma alguma excluiu outras possibilidades. Inclusive, men-
ciona expressamente que os direitos corporativo e de propriedade também
funcionam como bases para criação de nomoi do tipo insular. Ainda que os
exemplos trazidos a respeito sejam de natureza ligeiramente distinta aos das
dinâmicas mais atuais da globalização7, Cover (1983, p. 31) observa, de
forma um tanto quanto profética, que “o direito corporativo moderno segue
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carregando o caráter formal de uma concessão para estabelecer uma autori-
dade criadora de normas” – fato que se tornou cada vez mais comum nos
anos e décadas subsequentes.

Essa observação facilita que se identifique, no caso dos ordenamentos
transnacionais, o estabelecimento de um – ou de múltiplos – nomos, sem
que isso represente uma atualização imprópria do pensamento de Cover.

Mas ao mesmo tempo em que se dá o aparecimento de diversos atores
transnacionais e globais, problemas de legitimidade do direito reaparecem
com força no espaço transnacional, e o elemento da coerção (ou violência),
tão ligado à figura do Estado onipotente, começa a ganhar novos e imprevi-
síveis contornos. As funções de compor ou mediar litígios, vincular atores
a decisões ad hoc ou estabelecer estruturas decisórias sobre uma determi-
nada área não territorialmente definida (como a internet, por exemplo)
podem até não carregar o mesmo nome dado às instituições jurídicas do Es-
tado, mas em muitos casos são semelhantes. E, especialmente, são seme-
lhantes naquilo que o direito talvez tenha de mais intrínseco na visão de
Cover: trata-se sempre, em maior ou menor medida, de um exercício de vio-
lência – seja ela física, epistêmica ou simbólica.8

Como postula Cover (1986) em Violence and the Word, a interpretação
legal é uma atividade prática desenhada para gerar ameaças críveis e atos
de violência reais sob uma forma eficaz.9 Em um sentido mais preciso, as
interpretações legais não são de natureza “prática” (em inglês, pratical) mas
constituem, elas mesmas, práticas (pratices); são mandamentos para que
outras pessoas realizem ou deixem de realizar ações, modificando estados
de coisas anteriores a fim de responder à interpretação do juiz (ou de qual-
quer agente que venha a assumir o papel de interpretar).10

As reflexões sobre a violência do direito modificam um pouco os ter-
mos da síntese empreendida em Nomos and Narrative, mais centrada em
uma visão do direito como significado – aqui, Cover desloca a discussão
para o polo do direito como poder. Violence and the Word começa com um
impactante apelo para que reconhecemos a interpretação jurídica como um
“campo de dor e morte” (COVER, 1986b, 1601) e sugere, em seguida, que
enxerguemos o conjunto das instituições jurídicas do Estado como “uma es-
trutura institucional configurada para o comportamento violento” (COVER,
1986b, p. 1611).

Não se trata aqui de dissuadir seus leitores que entreviram alguma re-
denção para o direito ao longo de Nomos and Narrative. Cover não nega aqui-
lo que dissera três anos antes. Mas ao tratar do aparato instituído pelo Estado
para o bom funcionamento do direito, não pretende esconder a violência que
nele se imiscui, pelo contrário: ao ressaltar o papel desempenhado pela vio-
lência, Cover (1986, p. 1608) espera que não “façamos de conta de que con-
vencemos nossos prisioneiros a irem até a prisão por meio de palavras”.
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Ainda que essas observações tenham se dirigido ao direito como prática
organizada que operada dentro dos limites do Estado, a cargo de instituições
previamente conformadas para fazer a valer suas interpretações usando a
força se necessário, não há porque imaginar que elas não tenham sentido no
espaço jurídico pós-globalização. O próprio Cover parece ter dado pistas a
respeito disso, em um texto escrito entre Nomos and Narrative e Violence
and the Word – Folktales of Justice (COVER, 1985). Nele, o autor argumen-
ta que sua relativização do direito como fenômeno de significação essen-
cialmente cultural, cristalizada no conceito de jurisgenesis, também implica
em uma relativização da violência levada a cabo em nome desse direito. Por
meio de um apelo que ecoa com ainda mais força em nossos tempos, Cover
(1985, p. 182) afirma: a violência “deve ser vista como problemática da
mesma forma se estiver sendo executada sob ordens de um juiz federal dis-
trital, um mafioso ou o vice-presidente de uma corporação”.

Em meio a globalização jurídica, onde Estados e vice-presidentes cor-
porativos parecem compartilhar cada vez mais relevância, autoridade e
poder decisório, a mensagem de Cover nunca pareceu tão adequada.

4 COVER E AS TEORIAS CONTEMpORÂNEAS SOBRE O
DIREITO
De uma forma sucinta, procuramos mostrar até aqui que os conceitos empre-
gados por Cover na década de oitenta parecem afinados com tendências mais
recentes da teoria do direito. A emergência de regimes transnacionais, por
exemplo, não relega os fundamentos de seu pensamento jurídico ao esqueci-
mento; pelo contrário, parece reavivar ideias como nomos e jurisgenesis. 

Mas considerando isso, caberia, no entanto, perguntar: não estariam os au-
tores contemporâneos, como testemunhas dos fenômenos globalizantes, em
melhores condições de descrever conceitualmente as mutações jurídicas que
presentes em seu tempo? Ou então, colocando de outra forma: que acréscimo o
pensamento de Cover ainda poderia representar às teorias pluralistas do direito
das últimas décadas? De forma a procurar essa resposta, cumpre primeiro revi-
sitar algumas das incorporações feitas por autores mais contemporâneos a partir
da obra de Cover – é válido saber o que eles buscaram em seu pensamento.

Seyla Benhabib foi uma das primeiras autoras a propor uma relação di-
reta entre as reflexões de Cover e o novo cenário global. Em Another Cos-
mopolitanism (BENHABIB, 2006), a autora argumenta haver uma forte ten-
dência em curso no sentido de uma “desagregação” do modelo unitário e
territorialmente baseado de cidadania que marcou o período moderno. Como
alternativa a derrocada desse modelo, a autora propõe, baseando-se em uma
releitura de Cover proposta por Frank Michelman (1988), que pensemos em
uma “política jurisgenerativa” – e a explica da seguinte maneira:
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Enquanto os filósofos do direito natural assumem que os princípios que sus-
tentam uma política democrática são impermeáveis a atos transformativos
fruto da vontade popular coletiva, e o positivismo jurídico identifica a legiti-
mação democrática com as normas jurídicas corretamente geradas por um
legislativo soberano, a política jurisgenerativa é um modelo que nos permite
pensar em intervenções criativas que mediam normas universais e a vontade
das maiorias democráticas. (BENHABIB, 2006, p. 49).

A ideia de política jurisgenerativa capta muito bem a concepção de
Cover como projeto jurídico. A visão do autor não é jusnaturalista, pois não
se apoia em princípios e direitos naturais que teriam primazia lógica sobre
o direito positivo. Cover também não enxerga uma relação necessária entre
direito e moral, e sua explicação sobre o predomínio do direito estatal é in-
teiramente sociológica. Ao mesmo tempo, sua concepção não recai no po-
sitivismo, uma vez que ele não compartilha nenhuma das afirmações dessa
corrente sobre o privilégio hermenêutico do Estado – o direito positivo é tão
válido quanto o direito indígena, o direito dos movimentos sociais, o direito
das comunidades religiosas. Diante dessa profusão de direitos, o Estado não
tem que mostrar um direito superior, mas sim uma narrativa “redentora” que
elimine significados jurídicos considerados impróprios para o convívio de
determinada sociedade ou então permita que novas interpretações sejam
sustentadas dentro do nomos estatal, seja de forma a fazer parte de seus pre-
ceitos fundamentais (modelo do constitucionalismo redentor) seja coexis-
tindo com as normas positivadas (modelo da autonomia insular).

Em seguida, Paul Schiff Berman (2007) foi outro autor que encontrou
no terreno fértil da jurisgenesis de Cover uma inspiração para sua proposta
de pluralismo jurídico.11 Berman (2007, p. 1165) sugere que, diante da rea-
lidade “híbrida”12 do direito transnacional, posições universalistas ou de
afirmação da soberania estatal são insustentáveis na prática. Em outras pa-
lavras, nenhuma resposta unitária dada de antemão pode ser minimamente
satisfatória no âmbito do pluralismo legal global. Esse diagnóstico impele
o autor a adotar uma abordagem que valorize o potencial dos atores globais
de criação de suas próprias normas e procedimentos, intercambiáveis quan-
do são estabelecidas interações com outros atores – sejam eles órgãos inter-
nacionais, corporações ou Estados nacionais.

Sem propor soluções que visem erradicar os conflitos normativos que
emergem no âmbito transnacional, Berman opta por uma abordagem pre-
dominante descritiva13, capaz de reconhecer e incentivar mecanismos pro-
cedimentais e instituições mais aptos a colocar os participantes do direito
global em um “espaço social comum” (BERMAN, 2007, p. 1193). Apoian-
do-se também em um trabalho menos conhecido de Cover (1981), Berman
conclui que, dentro do contexto de interações transnacionais (assim como
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ocorre no federalismo norte-americano)14, o princípio anárquico da juris-
genesis deve ser mais estimulado do que controlado se quisermos desenvol-
ver melhores alternativas para lidar com o direito emergente. Para ilustrar
seu argumento, o autor menciona uma série de procedimentos e mecanismos
institucionais utilizados por diversos atores na tentativa de resolução de seus
conflitos15, apontando para o potencial de diálogo e de cooperação contido
em cada uma dessas práticas.

Outro autor que recupera o trabalho de Robert Cover para entender as
dinâmicas da globalização jurídica é Jeffrey Dunoff (2012) – com um pro-
pósito, entretanto, um pouco distinto. Se Berman quer fazer da jurisgenesis
um princípio norteador para o direito global “híbrido”, Dunoff (2012) pro-
cura mostrar com esse conceito que a metodologia utilizada pela maioria
dos estudiosos do assunto encontra-se parcialmente desfocada. Utilizando-
se dos insights presentes em Nomos e Narrativa, Dunoff (2012) sugere que
a prática dos tribunais internacionais – que costuma ser o foco das pesquisas
acadêmicas em matéria de direito global – desempenha um papel apenas li-
mitado no entendimento dos complexos desafios provocados pelo fenômeno
da interação entre regimes (regime interaction) (DUNOFF, 2012, p. 144).

Seu ponto de partida é o de que podemos compreender os atores envol-
vidos em regimes legais internacionais como participantes de comunidades
normativas que produzem direito (law-making normative communities) no
mesmo sentido entrevisto por Cover em relação às comunidades e grupos
presentes nos Estados Unidos (DUNOFF, 2012, p. 150). Como exemplo,
Dunoff aponta para o regime dos direitos humanos e a “comunidade” inter-
nacional formada em torno dele. Ao servir como orientação para as ações
de ONGs, advogados e militantes, a narrativa dos direitos humanos introduz
uma série de princípios normativos e de ferramentas conceituais, além de
um vocabulário especializado que vai sendo paulatinamente desenvolvido
pelos participantes que aderem ao “movimento”.

Dunoff reconhece que a analogia estabelecida por ele, apesar de produ-
tiva, está longe de ser perfeita – ser membro de comunidades religiosas mu-
tuamente excludentes em razão da divergência de seus princípios é algo muito
distinto de ser um ator no plano internacional tendo que lidar com uma mul-
tiplicidade de regimes concorrentes (DUNOFF, 2012, p. 154). Mas, para além
desse fator, a modificação mais importante em relação ao nomos tal como con-
cebido por Cover está no fato de que não há, no contexto transnacional, tribu-
nais jurispáticos capazes de invocarem narrativas redentoras (redemptive nar-
ratives) diante de conflitos entre normas estatais e não-estatais. Mais do que
isso, a própria ideia de uma narrativa redentora capaz de ordenar o direito glo-
bal dificilmente pode ser concebida, se é que não seja mesmo indesejável.16

Dada a ausência de narrativas redentoras sobre as quais poderiam se apoiar,
os tribunais internacionais não dispõem da autoridade ou das ferramentas
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necessárias para impor seus comandos. Ao contrário do que ocorre no inte-
rior dos Estados, as “cortes internacionais habitam um nomos sem narrativa”
– não no sentido de que narrativas inexistam (ao contrário, elas nunca foram
tão diversas e numerosas), mas de que não há uma narrativa sobre a qual
apoiar uma jurisdição. E essa constatação leva Dunoff a erigir seu argumento
principal: se quisermos observar como a interação em regimes se dá na prá-
tica, é insuficiente observar o papel que os tribunais internacionais desem-
penham – é principalmente para fora do âmbito deles que devemos dirigir
nossa atenção.17

A despeito das diferenças de foco, as três análises – de Benhabib, Ber-
man e Dunoff – se preocupam essencialmente em revisitar o conceito de ju-
risgenesis. De fato, a intuição de Cover de que grupos e comunidades são
capazes de criar significado jurídico – da mesma forma que os Estados, ao
promulgarem suas legislações – revelou-se bastante profícua para descrever
os novos regimes jurídicos globais, o que atesta o fato de que sua descrição
pluralista constitui um marco teórico importante ainda hoje.

Indo mais além, Emmanuel Melissaris (2004) sugeriu tomar Cover
como parte da ampla corrente do “pluralismo jurídico” e, a partir disso,
apontar possíveis êxitos e deficiências de sua concepção jurídica. Combi-
nando as lições pluralistas de Cover com os projetos de Boaventura de Sousa
Santos e de Gunther Teubner, Melissaris propõe uma visão que poderia su-
perar alguns problemas apresentados pelo pluralismo jurídico, seja em sua
versão empírico-positivista ou nas chamadas teorias da “legalidade disper-
sa”, das quais os três autores mencionados seriam representantes. De acordo
com Melissaris (2004, p. 58), o pluralismo jurídico não deve ser visto como
uma teoria jurídica, mas como “uma radicalização da maneira pela qual pen-
samos o direito, que deve permear e informar toda teorização sobre o direi-
to”, e deve também mudar o seu foco do estudo dos “sistemas jurídicos”
para os “discursos jurídicos”. 

Do pensamento de Cover, cujo trabalho é apresentado como contendo
“tendências pluralistas muito claras”, Melissaris (2004, p. 65) destaca a im-
portância concedida pelo autor à ideia de comprometimento e à forma pela
qual o Estado elimina significados jurídicos conflitantes com seu nomos.
Mas a deficiência de sua concepção encontra-se, segundo Melissaris (2004,
p. 71), em seu compromisso com a inevitabilidade de manter um direito
“centralizado”, algo visto como prejudicial às perspectivas pluralistas, e que
também enfraqueceria um dos argumentos principais do próprio Cover: o
de que um mesmo texto pode dar origem a diferentes ordens normativas,
dependendo do comprometimento e das narrativas que sustentam cada in-
terpretação. (COVER, 1983, p. 7).

Enquanto incorpora a noção de comprometimento em sua concepção
pluralista, Melissaris (2004, p. 74) discorda de Cover ao defender que as
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narrativas jurídicas que constroem universos normativos não precisam ser
compartilhadas por todas as comunidades: “todos nós temos narrativas pes-
soais, nossa mitologia pessoal que explica o mundo e nosso lugar nele”.
Trata-se de uma radicalização de valores que, segundo Melissaris, mais do
que possível, é absolutamente necessária para que o projeto de um pluralis-
mo jurídico se desenvolva. É discutível se a necessidade de um direito “cen-
tral” imputada por Melissaris a Cover realmente é verdadeira. De fato, Vio-
lence and the Word pode ser lido como uma espécie de apologia a função
jurispática dos tribunais; mas essa aparente exaltação parece se referir mais
à necessidade prática de resolver conflitos dentro do Estado da melhor foram
possível do que à pretensão de um direito “centralizado”.

Em todo caso, a atitude de radicalização empreendida por Melissaris
(2004) culmina com a curiosa conclusão de que o único lugar possível para
o pluralismo jurídico – ao menos naquele momento – seria a academia. Uma
conclusão que parece deixar grande parte do problema sem quaisquer mos-
tras de solução, e que reduz as interações jurídicas presentes àquilo que a
teoria puder identificar.

Talvez uma incorporação mais atual e profícua da obra de Cover possa
ser retirada, em vez disso, de sua quase profética afirmação sobre o consti-
tucionalismo, que aparece no já mencionado último parágrafo de Nomos e
Narrativa: “assim como o constitucionalismo é parte daquilo que pode le-
gitimar o Estado, da mesma forma o constitucionalismo pode legitimar, den-
tro de uma estrutura distinta, comunidades e movimentos” (COVER, 1983,
p. 68). Essa afirmação parece ser o ponto chave para compreender o legado
de Cover em termos de uma concepção pluralista adequada às novas ten-
dências do direito em níveis transnacionais e globais, e aponta os caminhos
para um “constitucionalismo comprometido” na era da globalização.

Com a afirmação supramencionada, Cover em certa medida postulou, há
mais três décadas, a existência de um “constitucionalismo para além do Esta-
do”, hoje classificado por Teubner (2016, p. 24) como a “nova questão consti-
tucional”. De acordo com o diagnóstico deste autor, estamos de fato vivencian-
do processos de legitimação de regras promulgadas por diversos setores da
vida social, processo apoiados por formas de constitucionalismo dissociadas
da política e do direito estatais. Trata-se de um movimento que acompanhamos,
para utilizar as palavras de Cover, ao mesmo tempo “com reconhecimento e
desconfiança”. As teses de Cover na década de oitenta não parecem assim tão
distantes dos impulsos das atuais teorias sociológicas da constituição, que pos-
tulam a questão constitucional não apenas em relação à política e ao direito,
mas a todos os âmbitos da sociedade (TEUBNER, 2016, p. 27).

Contestando a noção de que o constitucionalismo foi enfraquecido por
conta da transferência de responsabilidades outrora assumidas pelo Estado
para o âmbito de atores transnacionais privados, Teubner (2016) afirma que
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as novas dinâmicas implicaram, na verdade, na transformação de um sistema
constitucional transnacional já existente – e não na criação de novas cons-
tituições onde não haveria qualquer traço delas. Ocorre que, a nível trans-
nacional, é difícil reconhecer um sujeito equivalente ao que o Estado repre-
senta para as constituições nacionais, o que contribuiria para ocultar uma
nova realidade constitucional existente, baseada em fragmentos (TEUB-
NER, 2016, p. 8). Regimes jurídicos transnacionais têm se constituído em
diversas esferas sociais, do mercado financeiro às instituições esportivas,
do campo da ciência ao ciberespaço. Desprovidos de uma autoridade central,
cada um deles trata de estabelecer dinâmicas próprias de regulação – ou,
para usar a terminologia de Cover, cada um estabelece um nomos com base
em seus próprios fundamentos.

Em suma: a visão jurídica de Cover parece ecoar mais na ideia de frag-
mentação proposta por Teubner do que em um suposto apelo por um direito
“centralizado” conforme a crítica de Melissaris. E, para os propósitos que
nos colocamos no começo desse capítulo, talvez resida aí uma primeira res-
posta à questão sobre um possível acréscimo teórico na obra de Cover: tal-
vez nosso autor tenha fornecido, por meio do conceito de jurisgenesis, uma
pista para organizar esses assim chamados fragmentos.

Tal contribuição passaria por enxergar a jurisgenesis e suas diversas
etapas como um processo de “qualificação” que tudo aquilo que se pretende
como direito deveria passar. E uma afirmação como a que faz Tamanaha
(2008) no sentido de dizer que direito é aquilo que determinado grupo iden-
tifica em dada circunstância como direito não parece contrariar essa leitura,
mas fortalecê-la: pode ser que justamente as noções de narrativa, interpre-
tação, comprometimento e objetivação – isto é, as partes integrantes do con-
ceito de jurisgenesis – nos forneçam as bases para identificar determinados
comportamentos e situações como “jurídicos”. Assim, a ampla concepção
de direito – mais especificamente, de nomos –  empregada por Cover pode
contribuir para que teorias pluralistas tenham um parâmetro para avaliar se
dada prática normativa deve ou não ser considerada direito.

Um outro ponto original de sua obra, esse mais controverso, residiria
na afirmação de um critério normativo na obra de Cover, isto é, um critério
para diferenciar bons e maus direitos ou significados jurídicos. Essa é uma
questão que tem preocupado não apenas aqueles teóricos que assumem de
forma muito clara a necessidade de critérios normativos, como é o caso de
Benhabib (2006), mas também aqueles que mantém o pluralismo como uma
ferramenta descritiva – caso de Berman (2007) – ou então priorizam a com-
pletude de sua descrição em detrimento de proposições normativas, arris-
cadas de forma muita tímida – como parece ser o caso de Teubner (2016).

Todos os regimes jurídicos – sejam eles locais, estatais, transnacionais
– que dispõem acerca do que é legal e o que não é, ou seja, que influenciam
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na construção de nossos universos normativos, estão sujeitos a avaliações
críticas do ponto de vista da obra de Cover. E, baseado em suas considera-
ções sobre a riqueza do nomos18 e seus fortes compromissos com um direito
não violento, podemos dizer que o critério dessa avaliação é, para Cover, a
possibilidade de que compreensões plurais sobre o direito possam ser sus-
tentadas em cada um desses regimes. Em outras palavras, estamos arriscan-
do aqui uma proposição circular, como o próprio processo de jurisgenesis,
que afirma que a normatividade do pluralismo de Cover reside no próprio
fortalecimento das condições de pluralidade do direito.

É razoável pensar que Cover, observando as tendências atuais do campo
do direito, se perguntasse se o espaço transnacional, em razão das relações
de poder existentes entre os atores envolvidos, e pela própria carência de tex-
tos sobre os quais buscar interpretações legais, não seria um lugar onde o
papel da violência no direito se torna mais visível. Os tribunais jurispáticos
que preocupavam Cover não desapareceram; ao contrário, se multiplicaram,
tornando-se difusos e, em certos casos, indefinidos. Processos decisórios vio-
lentos já não tem mais hora nem e local certos, mas podem acontecer a qual-
quer momento. Como coordenar a violência em espaços onde sequer está
muito claro quem irá cometê-la?

Da mesma forma que contestava o privilégio hermenêutico da inter-
pretação estatal, Cover poderia hoje contestar a supremacia autorreferente
de alguns regimes jurídicos, algo que parece ser defendido sem maiores res-
salvas por autores sistêmicos como Teubner (2016).

CONSIDERAÇõES FINAIS
Podemos dizer que a jurisgenesis de Cover, fenômeno não necessariamente
ligado à figura do Estado, encontra na atual constelação de regimes trans-
nacionais uma de suas expressões mais radicas. Não por acaso, alguns au-
tores utilizaram os conceitos de nomos e jurisgenesis para qualificar essas
novas configurações do espaço jurídico.

A maior parte das dinâmicas pluralistas do direito contemporâneo foram
estabelecidas depois da morte de Cover, em 1986. Isso não significa, porém,
que sua obra esteja fatalmente desatualizada para lidar com esse tipo de ques-
tão. Em sua maior parte, seus insights continuam válidos não porque tenham
abrangido todo um cenário de desenvolvimentos possíveis, mas porque de-
monstram uma compreensão quase que atemporal das principais caracterís-
ticas do fenômeno jurídico na sociedade. Da mesma forma, podemos dizer
que os conceitos de nomos e jurisgenesis são facilmente adaptáveis a diversos
contextos, e sua aplicação pode ser útil para compreender uma gama de pro-
blemas. Tratam-se de conceitos que, para utilizar a expressão de William Twi-
ning (2009, p. 43), “viajam bem” entre diferentes contextos e aplicações.
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Além disso, sugerimos brevemente duas contribuições possivelmente
originais que o pensamento de Cover oferece para pensar os fenômenos glo-
balizantes no direito: primeiro, o conceito de jurisgenesis pode funcionar
como processo de “qualificação” de comportamentos como “jurídicos”; se-
gundo, a visão pluralista de Cover parece ser de cunho normativo, e revisitar
seu pensamento pode ser uma oportunidade de construção e refinamento
teórico dos critérios normativos que cada vez mais tem sido compreendidos
como necessários e urgentes no cenário globalizado.
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NOTAS

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do
Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS/RS) com o auxílio de bolsa CAPES/PROEX.

2 Apesar de reconhecer uma “pluralidade de ordenamentos”, Bobbio (1999)
é um exemplo de autor que ainda adota uma abordagem que concede uma posição
de centralidade ao Estado.

3 “Narrativas são modelos de ação por meio dos quais estudamos e experen-
ciamos transformações que acontecem quando um dado estado de coisas simpli-
ficado é forçado a passar através do campo de força de um conjunto de normas
igualmente simplificado.” (COVER, 1983, p. 10).

4 Falamos em “grupo ou comunidade” porque, na visão de Cover, o nomos
é necessariamente um processo social, e nunca individual. Um indivíduo certa-
mente pode formular uma interpretação jurídica própria, e pode até conseguir
viver sob ela. Nesse caso, contudo, não haveria qualquer processo social envol-
vido. A menos que se torne inteligível a uma comunidade mais ampla e possa cons-
tituir um modelo de comportamento adotável, essa intepretação constitui por si
só um nomos. Nesse sentido, argumenta Cover: “Qualquer pessoa que tivesse uma
vida normativa inteiramente idiossincrática seria bastante louca. O papel que você
ou eu escolhemos assumir pode ser singular, mas o fato de que nós podemos situá-
lo em um ‘script’ comum o torna ‘são’ – é uma garantia de que nós compartilhamos
um nomos.” (COVER, 1983, p. 10). 

5 Mas isso evidentemente levanta uma questão: todo grupo social pode afir-
mar que possui um direito próprio – um nomos que possa chamar de seu? Cover
não parece oferecer um critério fechado nesse aspecto. Julen Etxabe (2010) en-
contra, no entanto, ao menos quatro características comuns a todos os exemplos
fornecidos pelo autor em Nomos and Narrative: a formação de um nomos parece
pressupor um grupo humano bem constituído, uma autoconsciência em relação à
identidade do grupo, uma percepção de compartilhamento e delimitação baseada
em textos comuns e determinados projetos de vida normativos. (ETXABE, 2010,
p. 122).

6 A origem dessas comunidades cristãs sectárias remete à ala mais radical (e
também a mais perseguida) da Reforma Protestante, que propunha, entre outros
aspectos, a “re-batização”, ou seja, que a cerimônia do batismo fosse repetida na
idade adulta, quando o indivíduo pudesse realizar o ato de forma consciente. Ainda
que em número bastante reduzido, essas comunidades sobrevivem até hoje em
colônias espalhadas por diversas partes do mundo.
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7 Nesse ponto, Cover tinha em mente os exemplos de empresas que criavam
e aplicavam normas próprias em povoados e vilarejos que se formavam junto aos
locais onde seus empreendimentos eram realizados, como fábricas e minas.

8 Embora Cover não tenha efetivamente discriminado diferentes tipos de
violência do direito em sua análise, é possível entrever alusões a esses três tipos
ao longo de seus escritos. Para uma crítica desse ponto em sua obra, ver Beckett
(2011).

9 COVER, op. cit., 1986, p. 1610.

10 Ibid., p. 1611.

11 Na linha de Brian Tamanha (2008), Berman (2007) toma uma posição não
essencialista sobre o direito: considera direito aquilo que as pessoas e os atores
institucionais consideram como tal dentro do contexto de suas práticas cotidia-
nas.

12 O termo utilizado por Berman é hibridity, que poderia ser traduzido por
algo como “hibridismo”. Para não incorrer em neologismos desnecessários, pro-
curamos evitar seu uso, substituindo-o por expressões que comportem palavras
existentes em nosso vocábulo.

13 “Consequentemente, ao invés de se apegar à esperança vã de que afirma-
ções unitárias de um direito autoritário possam ser definitivas, o pluralismo reco-
nhece a inevitabilidade - se é que nem sempre desejável - do hibridismo. O plu-
ralismo é, portanto, principalmente uma ferramenta descritiva, e não normativa.
Ele observa que vários atores seguem normas e estuda as interações decorrentes,
mas sem propor uma hierarquia de normas substantivas ou valores.” (BERMAN,
2007, p. 1166).

14 Berman compara a sobreposição entre tribunais estaduais e federais nos
Estados Unidos - questão já tratada por Cover - com aquela que ocorre entre tri-
bunais nacionais e internacionais, chegando à conclusão de que, nos dois casos,
a mera afirmação da soberania de determinado ente sobre outro pouco contribui
para captar a realidade jurídica na era da globalização. Ver Berman (2008).

15 Os exemplos de Berman são variados: interações dialéticas legais (entre tri-
bunais e autoridades reguladoras nacionais e internacionais), margens de apreciação
(cláusulas mais flexíveis para a adoção de normas comunitárias dentro de cada país),
regimes com autonomia limitada, esquemas de subsidiariedade de regras, redun-
dâncias jurisdicionais, arranjos de participação híbrida, regimes de reconhecimento
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mútuo e os acordos “safe harbor” (quando empresas com atividades no exterior
se submetem voluntariamente a diretrizes estrangeiras, como as emanadas pela
União Europeia).

16 Dunoff (2012, p. 154-155) não nega que haja candidatos ao papel de nar-
rativa superior que dê sentido aos diferentes nomoi globais: o discurso dos direitos
humanos e os esboços de um constitucionalismo internacional são exemplos. Mas
nenhum deles parece ter atingido uma posição de predominância como narrativa
amplamente aceita pelos atores internacionais.

17 Dunoff (2012) desloca-se assim seu enfoque de um modelo transacional
- baseado em casos específicos, com espaço e temporalidade definidos, e que ocupa
a maior parte da atenção dos acadêmicos - para um modelo relacional - que enxerga
atores e instituições como agentes propositivos, com interesses e capacidades in-
dependentes, interagindo de forma dinâmica fora do âmbito jurisdicional.

18 Em Nomos and Narrative, Cover (1983, p. 6) afirma que uma grande ci-
vilização jurídica – como a grega ou a judaica – não é marcada pelo vigor com
que sustenta seus preceitos, mas “pela riqueza do nomos no qual ela se situa e que
ajuda a constituir”. 
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PROCESSOS DE EXCLUSÃO LEGITIMADOS E O CASO
DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DA CIDADE DE
BELO HORIZONTE: LIGAÇÕES ENTRE A INDIFERENÇA
MORAL E OS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA NA
APLICAÇÃO DO DIREITO.

Giordano Leonardo Alves1

Sávio Mateus Moura Pereira2

Resumo: Lugares dinâmicos de constante atração e repulsão, as cidades
são investigadas como ambientes caracterizados por um profundo indi-
vidualismo. As relações entre seus habitantes ora volta-se ora para campo
jurídico-político, ora para questões de cunho social e econômico confli-
tantes, inclusivos ou excludentes. Portanto, com o intuito de demonstrar
tais processos citadinos, o trabalho tem por problema conceber os crité-
rios de conveniência perpassados pelo Direito a partir da perspectiva fou-
caultiana de ilegalismo, bem como objetiva identificara burocracia mo-
derna como fator de criação da indiferença moral, termo baumaniano,
que produz os espaços e as relações entre os sujeitos das grandes metró-
poles. Para tanto, o foco será a cidade Belo Horizonte e as pessoas em
situação de rua nesse contexto. 

Palavras-chave: Rua; Cidade; Indiferença; Ilegalismo. 

Abstract: Dynamic places of constant attraction and repulsion, cities are
investigated as environments characterized by a deep individualism. The
relations between its inhabitants now turn now to juridical-political field,
sometimes to issues of social and economic nature conflicting, inclusive
or excluding. Therefore, in order to demonstrate such urban processes, the
work has the problem of conceiving the criteria of convenience pervaded
by law from the foucaultian perspective of illegalism, as well as aim to
identify the modern bureaucracy as a factor of creation of moral indiffer-
ence, the term baumaniano, which produces the spaces and relations be-
tween the subjects of the great metropolises. For that, the focus will be the
city of Belo Horizonte and the people in the street situation in this context.
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Keywords: Street; City; Indifference; Ilegalismo.

INTRODUÇÃO
De acordo com o Terceiro Censo de População em situação de Rua e Mi-
grantes de Belo Horizonte de 2014, embora conhecida as problemáticas
quanto a delimitação de tal estudo, o número de indivíduos inseridos no con-
texto de rua era em torno de 1.827 pessoas. Decerto, dados demonstram que
esse número somente aumentou. Segundo dados da Secretaria de Políticas
Sociais da capital mineira o crescimento no início de 2017 chega em torno
de 70% (MARIANO, 2017).

Concentrados predominantemente nos arredores da região centro-sul
de Belo Horizonte, essas pessoas fazem das ruas sua casa, alcançam as ruas
como último ou único lugar de sobrevivência, e fazem, como indica DaMat-
ta (2000) citado por Mendes (2007, p. 7) “no contexto sociocultural brasi-
leiro, espaços complementares de significação que transcendem uma opo-
sição simples entre público e privado.” Esse fusão de espaços conforma a
representação social desses sujeitos e conduz a formação de suas histórias,
identidades e relações no espaço urbano. 

Devido a uma situacionalidade de causas que remetem uma pessoa a
morar na rua ou a viver dela, conceber conceituações homogeneizantes sig-
nificaria violentar a própria humanidade dessas pessoas. Possivelmente a
única condição de igualdade que comportam é o fato de aparecerem como
cena comum entre as marquises e viadutos, como o retrato plausível de como
“a cidade planejada para acolher os novos habitantes e corresponder as suas
pretensões” (FREITAS, 2005, p. 61) falhou.  No caso de Belo Horizonte,
capital do Estado de Minas Gerais, tal constatação não é diferente. 

DESENVOLVIMENTO 

ENTRE pROJETOS E ASpIRAÇõES: FALhAS NO IDEAL DE pROGRESSO?
A cidade inaugurada em 12 de dezembro de 1897 representava “tudo o que
de moderno” (PASSOS, 2016, p. 337) em seu projeto. Nos seus primórdios,
mesmo com o intenso deslocamento de trabalhadores à procura de “encon-
trarem melhores condições de vida” (FREITAS, 2005, p. 59), Belo Horizonte
almejava seguir os padrões dos continentes do hemisfério norte quando o as-
sunto era urbanização. Assim, “do Nada pode-se dizer, e em tão curto espa-
ço, surgiram as belas avenidas e ruas que aqui estão e os suntuosos edifícios
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públicos e particulares que garbosos sustentam nesta cidade” (PASSOS,
2016, p. 337). 

Todavia, as aglomerações urbanas guardam em si uma diferença pul-
sante entre o discurso e o desenvolvimento fático, e através da preservação
de relações e espaços segmentados, tal disparidade acaba por organizar “ci-
dades diferentes da que fora ideologizada pelo discurso do poder dominante”
(FREITAS, 2005, p. 59). Essa incomunicabilidade discursivo/fático viu-se
também em Belo Horizonte. Mesmo com o “estilo funcional e progressista
de urbanismo que se iniciou na segunda metade do século XIX, a nova capital
de Minas Gerais também possuía espaços classificados e ordenados de acor-
do com as funções e necessidades sociais.” (PASSOS, 2016, p. 337).

Em verdade, a capital do Estado de Minas Gerais compatibiliza um pe-
ríodo do seu desenvolvimento com o ideal de progresso de uma espécie de ilu-
minismo tardio sobre uma ótica higienista no Brasil. Em processos que pode-
riam ser analisados para uma otimização das práticas econômicas, da
produtividade e das regulamentações das formas de vida e de viver no ambiente
urbano, “processos de natalidade, de mortalidade, de longevidade” (FOU-
CAULT, 1999, p. 290) fundamentaram o desenvolvimento das cidades. Esse
processo denominado como biopolítica – uma política sobre a vida, a vida
como política, mantida pelo “direito de fazer viver e de deixar morrer” (FOU-
CAULT, 1999, p. 287) – encontra nas cidades seu campo de funcionamento e
através do discurso científico molda esse espaço. Em Belo Horizonte, “o dis-
curso higienista estabelecia o saneamento básico, padrões de valores, crenças
e comportamento fundamentados na razão e em parâmetros científicos que va-
lorizavam a centralidade da cidade” (ARGUELHES; COSTA, 2008, p.128).

Em outras palavras, a maior cidade de Minas almejava “remontar às
cidades da Europa do século XIX” (FREITAS, 2005, p. 56), mas acabou por
esquecer-se dos fluxos de pessoas provenientes do interior ou de outros Es-
tados que inflaram o contingente populacional durante o século XX. Isso
trouxe uma espécie de “existência de diversas cidades em um mesmo espaço
territorial” (FREITAS, 2005, p. 57) para Belo Horizonte, algo diferente do
plano harmônico do seu modelo urbanístico. A capital “foi surpreendida por
um fluxo populacional superior ao que a infraestrutura instalada poderia
acomodar, daí a precariedade da situação dos trabalhadores pobres nas pri-
meiras décadas da cidade.” (ARGUELHES; COSTA, 2008, p.130). Essa
constante disparidade entre projeto citadino, o êxodo rural e o aumento ex-
ponencial da população, fez emergirem áreas indesejáveis que, eventual-
mente, na década de setenta e oitenta, apresentaram para o centro da cidade
a face que seu projeto inicial queria evitar: O aspecto das massas populares. 

Uma vez que “o poder social, econômico e político sempre esteve asso-
ciado à detenção do patrimônio (...)” (MARICATO, 2015, p. 27) o apareci-
mento desses sujeitos considerados como “apolíticos”, deslocados, afastados
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do ideal belorizontino de progresso em tornar-se uma região europeia nos
trópicos, demonstrou que qualquer “desvio da ordem original era tido como
caos urbano” (PASSOS, 2016, p. 340). Porém, tentar reprimir esse desloca-
mento seria negar a própria sistemática desse organismo vivo denominado
cidade. Como indica Henri Lefebvre na obra “A Revolução Urbana” o ur-
bano “é um campo de tensões altamente complexo; é uma virtualidade, uma
possível-impossível que atraí para si o realizado, uma presença-ausência
sempre renovada, sempre exigente” (LEFEBVRE, 2002, p. 47). A cidade é
passível de certas regulamentações, porém, “surpreendente por sua enormi-
dade” (LEFEBVRE, 2002, p. 51).  

Portanto, pensar a cidade de Belo Horizonte,

(...) é, acima de tudo, entender o que existe entre os elementos contrários
que compõem a trama dos diversos confrontos sociais. O próprio espaço ur-
bano tende a denunciar a existência de uma possível tensão intrínseca em
sua mudança (PASSOS, 2016, p. 333).

VIADUTOS DE MEDO, VIADUTOS DE ATRAÇÃO
O filósofo polonês Zygmunt Bauman indica que a ambivalência é identificar
a uma mesma situação a possibilidade de aplicar variadas categorias (BAU-
MAN, 1999, p. 10) Essa ineficácia ao nomear de maneira concreta uma si-
tuação fundamenta uma desordem e desconforto “quando os instrumentos
linguísticos de estruturação se mostram inadequados” (BAUMAN, 1999,
p. 10). Desta forma, na modernidade, caos e ordem sobre os nuances da am-
bivalência dividem o mesmo cordão umbilical, e, na cidade, onde “as rela-
ções sociais nunca são simples, mesmo numa sociedade arcaica” (LEFEB-
VRE, 2002, p.51) se apresentam em toda a sua ausência de categorização e
divisão sólidas. 

Quando tece uma análise sobre a contemporaneidade que denominou
como Modernidade Líquida3, e aqui como foco, as cidades, o autor observa
queexiste “uma clara relação entre medo e globalização, pelo caráter de des-
controle” (ALVETTI; HUMMELL, 2010, p. 3). Esse medo não aparece como
anomalia, muito menos se procura sua cura, pois, dificilmente, “se a cirurgia
fosse realizada, o paciente (a modernidade) [sobreviveria] a ela e [voltaria]
são e salvo da sala de operações” (BAUMAN; DONSKIS, 2014, p. 89). 

Na cidade que renova-se na rapidez e na fragilidade dos laços da ins-
tabilidade líquida, dinâmica, fluída, derretida sobre os pilares antes sólidos
de construção da realidade social da modernidade do século XX, a funda-
mentação das relações humanas passa pelo mesmo derretimento perpassa-
dos perante “as instituições existentes” (BAUMAN 1999, p. 8). “Os padrões
e configurações não são mais dados” (BAUMAN, 1999, p. 9) e a existência
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na cidade passa a “ser uma experiência que desperta sentimentos descon-
trolados” (BAUMAN, 2007, p. 43). 

Ambivalente por excelência, na cidade, “estranhos têm chance de se
encontrar em sua condição de estranhos, saindo como estranhos do encontro
casual que termina de maneira tão abrupta quanto começou” (BAUMAN,
1999, p. 70). Esse distanciamento paradoxalmente próximo e cotidiano des-
regulamenta e privatiza os medos e outros atributos dessa vida no universo
da liquidez moderna (BAUMAN; DONSKIS, 2014, p.73). Esses dois as-
pectos são condicionados por uma estrutura mercadológica neoliberal que
conforma sobre sua égide de consumo e descarte, uma variação desse mo-
vimento cíclico também nas relações humanas. 

A agilidade descartável das relações sociais torna explícita a variabili-
dade de situações do desconhecido citadino. Sua tensão irremediável, per-
manente e incontrolável “atrai e repele ao mesmo tempo e, para complicar
ainda mais a existência dos seus habitantes, são os mesmos aspectos dessa
vida que atrai e repele, ora intermitente, ora simultaneamente” (BAUMAN,
2007, p. 43), que constroem os inevitáveis riscos da cidade. “As fontes de
perigo se mudaram para o coração da cidade” (BAUMAN, 2005, p. 97) e
tentar reprimi-las apenas potencializa a insegurança e ameaça às represen-
tações sociais dos indivíduos por oscilarem “entre o medo e o desejo de estar
entre desconhecidos (...).” (ALVETTI; HUMMELL, 2010, p. 3). Não obs-
tante, a “guerra contra a insegurança, os perigos e os riscos agora estão den-
tro da cidade, onde se definem os limites dos campos de batalha e se traçam
as linhas entre as frentes”. (BAUMAN, 2005, p. 97) 

A comprovação desse panorama observa os impactos da globalização
sobre as capitais do mundo, principalmente aquelas abaixo da linha do Equa-
dor. “A globalização aprofunda e diversifica a desigualdade numa sociedade
histórica e tradicionalmente desigual” (MARICATO, 2015, p. 74) tendo em
vista a estratificação que perpassa direitos como privilégios, segurança ju-
rídica como condição de classe. A globalização cria problemas globais e
pede soluções globais. Porém, alguns indivíduos não possuem acesso a essa
lógica. Para esses sujeitos na “guerra urbana”, sobram modelos locais para
questões globais fadados ao fracasso. 

Acima do nível local e de suas instituições cada vez mais impotentes, surgiu,
fora dos limites das autoridades locais, um novo espaço “socialmente extra-
territorial” - e ainda não havia outra autoridade desejosa e capaz de assumir
a supervisão dos padrões de relações humanas e de justiça nas trocas entre as
pessoas (BAUMAN, 2005, p. 190).

Desta e de outras situações surge o refugo da globalização. Esses indiví-
duos “(...) observam, impotentes, a única localidade que habitam movendo-se
SUMÁRIO



sob seus pés” (BAUMAN, 1999 p. 21) e, como não conseguem obter a con-
dição extraterritorial4 desvinculada da localidade, além do território citadi-
no, não alcançam os sistemas de justiça democrática coligado com a ótica
globalizante. Efetivo refugo afastado da esfera política, considerado como
o problema, é a face viva “do fosso entre quem participa e quem apenas é
atingido pela globalização.” (FRIDMAN, 1999, p. 218). Refugiados, pobres
e, em foco, as pessoas em situação de rua, são apenas alguns dos exemplos
de refugo, e sobre esse último na cidade de Belo Horizonte a analise do pre-
sente trabalho recai a seguir.

“NEM FAMÍLIA, NEM NINGUÉM”
As pessoas em situação de rua são o cotidiano e a invisibilidade urbana. Pre-
cisamente, a última condição depende da primeira. Destituídos de definição
espacial fixa, “desenvolvem estratégias de construção da privacidade” (MEN-
DES, 2007, p. 9) ressignificando seu território precário (VALENCIO et al,
2008, p. 557). Assim, “condicionados pela carência, pela falta de oportunidades
de trabalho e de reconhecimento, elaboram modos de vida que lhes permitem
sobreviver na cidade, em razão de forças econômicas e sociais” (FREITAS
2005, p. 52)e por isso, são sugados pelos paradoxos do visível/invisível, diá-
rio/eventual. 

Formada por trecheiros5, migrantes, trabalhadores itinerantes e, claro,
por belorizontinos (MENDES, 2007, p. 19), a população em situação de rua
da capital mineira desenvolve um “campo da informalidade marginal” (FREI-
TAS, 2005, p. 62) que é o único caminho capaz de evitar as tentativas recor-
rentes de solapamento de suas relações espaciais, sociais, de subsistência.
Porém, como se percorrer esse “subterrâneo da informalidade” significasse
uma emergência para conseguir ser observada, essa população acaba por con-
formar aspectos representativos daquele que o observa. São construídos estig-
mas anteriores ao efetivo contato tanto pelo observador quanto pelo observado. 

Uma das formas possíveis de se entender este mecanismo é a partir do con-
ceito de “esquemas tipificadores” (BERGER; LUCKMANN, 1985). Estes
constituem um conhecimento socialmente compartilhado do qual lançamos
mão para apreender o outro nas interações sociais. (...) estes esquemas pres-
supõem uma “anonimidade inicial”, na medida em que se trata de um pré-
conceito para apreender o outro, que prece e “modela” a interação com ele.
Ao serem transmitidos para as gerações seguintes, esses conteúdos, como
qualquer institucionalização, acabam por ser revestidos de um caráter a-his-
tórico (...) (FERREIRA; MATTOS, 2004, p. 48).

Com essa representação já moldada, marcas de inferioridade como a
pobreza, a falta de emprego e a mendicância acabam por reformarem a
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marginalidade da pessoa em situação de rua, e a sua tentativa de trazer em
si marcas de humanidade são profusamente esquecidas quando corroborado
determinados contextos. A marca de uma sub-humanidade emerge dos dis-
cursos quando esse grupo parece não se inserir “no espetáculo social” (VA-
LENCIO et al, 2008, p. 559) da dinamicidade urbana. “A existência ou não
desses indivíduos pouco importa para a sociedade. São supérfluos, desne-
cessários, inúteis ao mundo” (FREITAS, 2005, p. 74) e conhecer a motiva-
ção que os relegou as marquises e viadutos torna-se de forma assombrosa
irrelevante, pois lhes é negado a sociedade, e, em decorrência, o direito a
ter história. “A pobreza é assim demonstrada como polo de incivilidade,
como terreno em que a natureza cobra tributos sobre a forma de desumani-
zação intensamente provocada pela miséria” (FREITAS, 2005, p. 81).

De certa maneira, a heterogeneidade da população em situação de rua
(SILVA, 2006, p. 95) na capital, auxilia nessa criação a-histórica. Mendes
(2007, p. 37-38) analisa a multiplicidade de motivações que relegaram al-
guns indivíduos entrevistados por ela. Alguns rompem seus laços familiares;
outros sabem de suas famílias, mas estas “não chegam a tomar conhecimen-
to de sua situação” (MENDES, 2007, p. 37); outros, como Borba-Gato6 que,
devido a doenças, foi abandonado. Enquanto isso existe aqueles que por
“conflitos domésticos, assim como os conflitos de vizinhança” (MENDES,
2007, p. 38) ou por “representarem um ‘peso morto’” (MENDES, 2007, p.
38) pelos familiares são deixados na rua. Alguns trabalham e vivem da rua,
como os catadores de papel reciclável da Associação dos Catadores de
Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis (ASMARE), e guardam uma
profunda quantidade de motivações e acasos que os levaram para as ruas. 

“Nos grandes centros urbanos, as áreas de concentração de atividades
econômicas comerciais, bancárias ou atividades religiosas e de lazer (...)
atraem muita gente e são áreas preferidas pelas pessoas em situação de rua”
(SILVA, 2006, p. 91), e essa “não-pessoa” precisa utilizar-se de uma condi-
ção desumanizada para a própria manutenção de suas práticas de sobrevi-
vência. Contudo, única via de viver, acaba por reforçar a invisibilidade de
suas histórias, tão vastas quando apuradas sobre um olhar mais interessado.
A mendicância, como no Centro de Belo Horizonte, parece alocar esses su-
jeitos em um sistema uniforme que concentra definições pejorativas como
a de “vagabundo, preguiçoso, bêbado, sujo, perigoso, coitado, mendigo”
(FERREIRA; MATTOS, 2004, p. 47). A visão do observador torna-se a his-
tória dessa população. Como a sociedade globalizada está sobreposta sobre
uma intensa valorização do capital financeiro, a relação direta deste (das
bolsas de valores, das ações) com o trabalho é enviesada. 

Dessa forma, qualquer alcance representativo de uma relação especí-
fica entre o capital e o trabalho na cidade é profundamente valorizado na for-
mação simbólica de consideração dos sujeitos. O trabalho acaba por ganhar
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nos discursos, a capacidade de definir a identidade quando permiti um “aces-
so” aparentemente essencial para sujeito definir-se como. O ato de trabalhar
na visão comum acaba por tornar possível, ainda que de acordo com estra-
tificações perenes na economia, a permissão ou proibição de acesso a direi-
tos e espaços.

Nesse aspecto, a pessoa em situação de rua7 pela invariabilidade do
trabalho ou de sua total informalidade, coloca “como imperativo moral”
(MENDES, 2007, p. 39) essa condição de valorização e reprodução do
“ideário do trabalho” torna-se de maneira aterradora a única forma de se “in-
serir socialmente, ou mesmo transgredir a ordem, a partir de outros padrões”
(MENDES, 2007, p. 39) que não a mendicância. Em suma, a representação
explícita dessa ausência de acesso traz às pessoas em situação de rua uma
impossibilidade de direitos ou de acesso aos direitos. Como se a invisibili-
dade econômica coadunasse com a uma invisibilidade jurídica, indicada
como imparciais e neutras, tanto inexiste o acesso, quanto a única forma de
aplicação do direito perante essa população dá-se majoritariamente por meio
da repressão ou manutenção de sua existência a-histórica, consistindo uma
prática jurídica e um aspecto da burocracia. É a relação entre o ilegalismo e
a indiferença moral nas práticas jurídicas que se reflete perante as pessoas
em situação de rua. 

“ELA SE SENTE SEM VALOR NENhUM”: DAS RELAÇõES ENTRE O
ILEGALISMO URBANO E A INDIFERENÇA MORAL. 
O Direito nas cidades funciona como gestor de conveniências quando seus
operadores aplicam-no ou afastam-no perante situações similares e desti-
natários diversos, diante da totalidade de seu desenvolvimento. Uma das
formas de aplicação do Direito se mostra no sentido das normas. “(...) O nas-
cimento da norma está relacionado à criação de diversos dispositivos que a
impõem coercitivamente aos indivíduos” (SOUTO 2010, p. 25). 

Contudo, para além do campo de relações direito/norma “num plano
conceitual, que possui a exata extensão da necessidade de se identificar a
diferença teórica entre a lei e os mecanismos de normalização” (SOUTO,
2010, p. 26), aparece uma espécie de complementação entre o conceito e a
prática jurídica, na qual “o direito aparece já como ‘normalizado-normali-
zador’” (SOUTO, 2010, p. 27). Em outras palavras, como forma de gestão
de práticas e comportamentos, a figura do ilegalismo, termo desenvolvido
pelo filósofo Michel Foucault, se engendra na prática jurídica.

Mais do que um “ato ilegal, portanto, do que uma “ilegalidade” determinada,
a noção de ilegalismo encerra a ideia de um certo regime funcional de atos
considerados ilegais no interior de uma dada legislação, em vigor no interior
de uma sociedade. A ideia que parece estar ligada à noção de ilegalismo é
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aquela da “gestão”, gestão de um certo número de práticas, gestão de um
certo número de ilegalidades ou irregularidades que, considerada (a gestão)
em conjunto, representa em si mesma uma certa regularidade (FONSECA,
2002, p. 138-139).

Esse fenômeno de gerências de ilegalidades constitui uma prática política
de conveniência sobre o direito no qual o discurso de que “leis teriam sido feitas
para serem respeitadas, não passa de mera ficção teórica” (FONSECA, 2002,
p.139). Logo, “um ilegalismo não é uma ilegalidade, não é um acidente, não é
somente um ato praticado em desconformidade com a lei” (SOUTO, 2010, p.
23) e assim o ilegalismo “remete à uma ideia de um jogo em torno da legalidade
e das ilegalidades efetivamente praticadas (FONSECA, 2002, p. 132). 

Foucault se desloca do conceito rígido da lei para trazer uma imagem
da normalização em seu lugar (FONSECA, 2002, p. 139-140). Para o autor
a lei atua de maneira flexível e o Direito como ente normalizador de condu-
tas aparentemente ilegais ou deixadas na ilegalidade. Esses sistemas de ges-
tão no interior não,        “(...) seriam apenas um certo tipo de comportamento
transgressivo das normas postas, mas um conjunto de atividades de diferen-
ciação, categorização, hierarquização e de gestão social das condutas defi-
nidas como indisciplinadas. (SOUTO, 2010, p. 27). 

Outro ponto sobre essa gestão de poder é o fato dela não ter emergido,
como a biopolítica, das revoluções burguesas e da ascensão do modelo eco-
nômico capitalista. O ilegalismo como prática normalizadora sempre esta-
bilizou comportamentos, vindo após o Século XVIII a tornar-se um “ele-
mento absolutamente positivo do funcionamento social” (FONSECA, 2002,
p.139), cujo papel se encontra previsto na estratégia geral do funcionamento
da sociedade. Ressignificado, o ilegalismo deixou de atuar sobre direitos,
como ocorria na Antiguidade e na Idade Média Europeia, para recair os bens
econômicos. Ligado a essa modificação surge o termo “vagabundo” como
a categoria fundamental das práticas consideras legais ou ilegais, e dos su-
jeitos destinados a executá-las ou não, por serem desprovidos dos bens im-
portantes ao ilegalismo e por estarem nas margens dos processos produtivos
industriais do capitalismo.

(...) o vagabundo aparece como uma categoria fundamental da delinquência,
e a vagabundagem, como a matriz geral do crime, que conteria todas as ou-
tras formas de delinquência possíveis. Por recusar-se a trabalhar, tornando-
se um “peso” a todos os outros, o vagabundo encontrar-se-ia em uma posi-
ção de hostilidade em relação à sociedade. (FONSECA, 2002, p.131).

Esse conceito atravessa a modernidade e permanece a vincular indiví-
duos, sendo possivelmente a população em situação de rua seu paradigma.
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Representava como inútil ao processo produtivo “legal” de trabalho das
grandes cidades, uma vez que os mercados ilegais, de segurança, de vigi-
lância e do medo são criados ao seu redor, tal população compatibiliza em
si um risco ao restante do corpo social ao ser homogeneizada no binômio
delinquência/vadiagem.

Compreender esse termo é crucial para a reflexão das interações do di-
reito perante as pessoas em situação de rua. O direito enquanto regulação e
coerção estatal nesse viés se desnuda através da “aplicação da lei” e da “não
aplicação da lei”, da legalidade e da ilegalidade, na concessão ou não de ga-
rantias e de violências. No caso em questão, ainda que transforme em lei e
fomente políticas nacionais voltadas para essa população, o mesmo Estado
permite a diária violação dos direitos que se comprometeu a efetivar. Ou
seja, na conveniência, utiliza da gestão de seus próprios ilegalismos para
manter estruturas de poder.

Na mendicância e na subsistência, essa população é objeto periférico da
normalização.  Indesejados, se afastam e são afastados das regulamentações
de bens e, na sociedade de controle do século XXI, baseada na extraterritoria-
lidade do capital e das elites financeiras, ficam expostos às ilegalidades internas
da sociedade. Em suma, apesar de casos de assistencialismos estatais (moradias
para pernoite, albergues, alimentação coletiva, passagens de transporte para
suas cidades natais, entre outros), parcela considerável dos atos de gerencia-
mento estatal condiciona essa população a uma invisibilidade de extermínio.
A contundência na voz de uma dessas pessoas em situação de rua escancara o
peso moral do termo vagabundo. Valdecir e as marcas de sua história indicam:

Oh! Eu num gosto de falar de mendingo porque hoje eu falo: não somos
mendingo. Hoje o que existe na rua é muita pessoa maltratada. Maltratados
são diferentes de mendingos. A pessoa maltratada, em enxergo assim: é uma
pessoa que não tem família, é uma pessoa que não tem um lar, é uma pessoa
que não tem amigos. É uma pessoa totalmente afastada de tudo! É abando-
nada de tudo. (FREITAS, 2005, p. 76). 

Na cidade de Belo Horizonte a atuação do ilegalismo não deixaria de
se assomar. E aqui, antes de confrontar a cidade em si, se questiona: Se esse
ilegalismo possibilita a formação do “vagabundo” e a sua criação legitima
a violação de seus direitos, sem evitar eventuais potencialidades de outros,
como é possível aceitar essa postura ambivalente do direito? Como se con-
segue legitimar exclusões no solo citadino como prática institucional, social
e econômica?  

Como indicado anteriormente, no pensamento Baumaniano, “a ambiva-
lência retrata o caráter fragmentário da vida. É a incerteza produzida pelas nos-
sas percepções sobre o que é – ou venha a ser – razoável e irrazoável.” (AQUI-
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NO, 2011, p. 42). Essa incerteza engendra-se sobre os aspectos existenciais e
critérios morais dos sujeitos. Assim, “o caminho a ser percorrido para se dese-
nhar a Moral é tortuoso, não existem atalhos os quais possibilitem um rápido
percurso” (AQUINO, 2011, p. 42-43), e compreender que a ideia da moral
“comum” do século XXI é diferente da estampada no século XX é definir, na
diferença, critérios de permanência de alguns aspectos morais e a transforma-
ção completa de outros, entre e perante os indivíduos na contemporaneidade. 

Bauman em Modernidade e Holocausto (1998) analisa o posicionamento
da sociologia perante um dos acontecimentos mais paradigmáticos da história,
ao indicar que “a civilização moderna não foi a condição suficiente do Holo-
causto; foi, no entanto, com certeza sua condição necessária” (BAUMAN,
1998, p. 32). Esse evento, ao utilizar-se de estruturas modernas como a buro-
cracia e técnicas administrativas e científicas para a eliminação de grupos ra-
cialmente segregados, foi fiel ao “significado da atividade para a organização”
(BAUMAN, 1998, p; 33) capaz de anular a capacidade moral reflexiva dos
indivíduos que “atuavam” tanto como algozes, quanto como vítimas. 

Sendo a “Solução Final” um “produto da cultura burocrática” (BAU-
MAN, 1998, p. 34), sobretudo por estabelecer “inibições morais contra atro-
cidades violentas” (BAUMAN, 1998, p. 41) e um aspecto de disciplina dos
sujeitos que “aponta para a total identificação [destes] com a organização”
(BAUMAN, 1998, p. 41), o extermínio dos judeus e de grupos segregados
pelo Reich Nazista estava sujeito “à regras estritamente disciplinares e livre
de julgamento moral” (BAUMAN, 1998, p. 42).

Assim, sobre um Estado e sociedade burocrática se observa a ampliação,

(...) da distância física e/ou psíquica entre o ato e suas consequências produz
mais do que a suspensão da inibição moral; anula o significado moral do ato
e todo conflito entre o padrão pessoal de decência moral e a imoralidade das
consequências sociais do ato. (BAUMAN, 1998, p. 45).

Se no Reich nazista o comprometimento administrativo dos seus ope-
radores técnicos conseguiu “tornar invisível a própria humanidade das víti-
mas” (BAUMAN, 1998, p. 46), esse conceito burocrático organizacional
precisou produzir o que o sociólogo polonês vai chamar de indiferença
moral. Em clara referência a Hannah Arendt, Bauman indica ter sido um dos
problemas encontrados no Reich a necessidade de retirar um instinto de pie-
dade contido nos seres humanos perante o martírio e o sofrimento físico do
outro (BAUMAN, 1998, p. 39). 

Para tanto, ao invés de incentivar o comportamento sádico ou assassino
dos seus soldados, o Reich manteve padrões de normalidade de sua organi-
zação que foram capazes de sufocar a piedade instintiva e transformar ale-
mães comuns em máquinas de extermínio. (BAUMAN, 1998, p. 40). Esse
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objetivo foi alcançado de três formas: A autorização da violência; a desu-
manização das vítimas; e a invisibilidade moral no momento do extermínio,
do liame entre o assassino e a vítima. 

No molde dessas três ligações é possível enxergar a substituição da res-
ponsabilidade moral pela disciplina (BAUMAN, 1998, p. 41), bem como se
discerne o ato institucional de internalização da organização burocrática
como prática capaz de “obliterar a própria identidade (...) sacrificar os pró-
prios interesses” (BAUMAN, 1998, p. 41) subjetivos dos soldados que po-
deriam gerar desmandos e negativas de ordens das autoridades. 

As três formas de criação da indiferença moral são indissociáveis. A vin-
culação disciplinada permite a propagação de atos de violência atrelados a de-
cisões da autoridade. Ao soldado cabia cumprir ordens; ao chefe, gerente, ges-
tor, distanciado das vítimas e da relação causal explícita diante dos “(...)
resultados repugnantes ou moralmente repulsivos da ação (...)” (BAUMAN,
1998, p. 48) das câmaras de gás, cabia manter o plano. O axioma “o poder diz
o que é certo” (BAUMAN, 1998, p. 38) oblitera a condição reflexiva capaz
de ponderar se o Outro, marcado para o extermínio, possui humanidade, e
quando o genocídio racionalmente produzido traz a cooperação das vítimas
como elemento essencial, a desumanização está completa. A invisibilidade
moral de seres sem humanidade é evidente, afinal, a moral esta na própria dis-
ciplina. A indiferença moral completa nessas três etapas impede a construção
de espaços onde a subjetividade pode problematizar ou deslegitimar as ações
institucionais burocráticas.   

Decerto, resquícios (ou modelos) dessas práticas sobreviveram ao período
bélico e fundaram o âmbito de atuação de organizações e instituições8 nos am-
bientes da modernidade líquida, globalizada, mantida sobre o capitalismo fi-
nanceiro no qual se substituem princípios democráticos por moldes burocráti-
cos. A criação da indiferença moral se diluiu devido à diluição das instituições
modernas, e ganharam as ruas, os meios de propagação de informação, a in-
ternet, passando, como o ilegalismo, por uma ressignificação. Se essa é a era
da ambivalência, significa dizer que a “moral não pode ser demonstrada tam-
pouco logicamente deduzida” (AQUINO, 2011, p. 44) e as instituições que
dizem segui-la, também diluem seus discursos para, através de atos burocráti-
cos, produzirem indiferença moral perante grupos indesejados. 

Uma dessas instituições é o Direito. Se os tempos atuais são mantidos
sobre o frágil terreno da incerteza, a Moral seria segundo Bauman (2011, p.
32) citado por Aquino (2011, p. 41) “a única autoridade capaz de orientar
os seres humanos para a compreensão de si, pois flui na incerteza do desejo”.
Porém, embora considerada como a Era da Moral (AQUINO, 2011, p. 41),os
padrões de consumo e das sociabilidades concentradas em aspectos globais e
mercadológicos concretizam distanciamentos físicos capaz de reformas as di-
retrizes burocráticas. 
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A responsabilidade perante os atos praticados contra ou a favor do Outro
“sob condições de aguda e dolorosa incerteza” (AQUINO, 2011, p. 44) apre-
senta a dinâmica de aplicabilidade do direito, possibilidades de se entender um
ato ilegal, ainda que ilícito, como passível ou não de ser considerado. Na gestão
de limites legais e ilegais, o Direito apresenta a alguns grupos específicos a in-
diferença de sua atuação. As autoridades e operadores do direito, com o apa-
nágio da neutralidade discursiva da lei e dos atos produzidos por decisões ba-
seadas nela ou em sua interpretação, angariam na incerteza e no risco a
possibilidade de aniquilar a mesma piedade instintiva do seres humanos.

Contudo, sem dúvidas essa capacidade burocrática ao conciliar a indi-
ferença moral com o ilegalismo ganhou uma nova faceta nas cidades extra-
territoriais como Belo Horizonte: Ao invés de delimitar estritamente o grupo
ao qual se quer eliminar, monta paliativas exceções ao garantir parcelas mí-
nimas de direitos para assim manter a estrutura capaz de, na estrutura legi-
timada, viabilizar e sofisticar o extermínio de determinados grupos.

Na indiferença social, permitimos o estabelecimento de uma nova sociabili-
dade que converte o ideário de acessibilidade generalizada dos direitos às
regras de mercado; dissimulamos o conflito social nas estratégias de anula-
ção crescente dos miseráveis, desqualificando-os, silenciando sua voz, in-
viabilizando seu espaço vital e já precário, impedindo o nascimento e conso-
lidação de redes de proteção, retirando sua vida; e, por fim, forjando uma
territorialização pacificada. (VALENCIO, 2008, p. 596)

Ao alimentar a propagação “indiferença” (chamada de imparcial) seja
social ou moral, ligação entre a ordem da autoridade, afastada do seu resul-
tado final, e o cumprimento desta proveniente dos “soldados” (policiais;
agentes públicos) como reforço da estrutura e da disciplina, torna invisível
o aprofundamento situacional referente a cada grupo, indivíduo que está do
outro lado do cassetete.

Como a expressão “ninguém se preocupa com você” parece um cruel vere-
dicto equivalente à prova de que somos uma não pessoa ou uma não entidade
(...) num mundo de busca desesperada de atenção, a indiferença torna-se um
fracasso, quando não um ônus. (BAUMAN; DONSKIS, 2014, p. 111).

A ligação entre indiferença moral e ilegalismo não se concentra apenas
na atividade estatal. Cidadãos normalizados sobre a mais racional disciplina
podem produzir extermínios diários. A população em situação de rua, como
dito, mantida fora dos processos explícitos de produção, exemplifica esse
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raciocínio. No modus operandi da indiferença moral burocrática, violar di-
reitos dessas pessoas é até incentivado aos outros grupos no interior (cita-
dino) da lógica burocrática. 

Consequentemente, acentuar os casos na grande mídia de resistência e
revolta quando se pratica atos de violência contra algum morador apenas in-
dica a comoção fugaz perante um anônimo a-histórico, desumanizado por
“sua culpa” de “vagabundo”. O jogo de ilegalidades de sua vida e suas con-
dutas são a substância utilizada pelo ilegalismo ao contribuir para o geren-
ciamento das condutas do agressor e desse agredido, permitindo ou não a
ação (violência física) ou omissão (invisibilidade) de acordo com critérios
de conveniência. 

A estruturação casuística apresenta-se como forma de se compreender
a atuação do ilegalismo nas instituições burocráticas permeadas de indife-
rença moral. Emblemático é o caso de uma moradia apelidada de “Casa na
Árvore”, construída sobre as bases de uma Mangueira por quatro moradores
de rua no Bairro Nova Granada, Região Oeste de Belo Horizonte (OLIVEI-
RA, 2017). Alvo de uma ordem de despejo da prefeitura, o caso guarda uma
importância central para se compreender a dinamicidade atual das estratégias
de poder e resistência dentro da lógica do Direito. Um levante social apre-
sentou-se contra tal ação; uma carta de um dos moradores na tentativa de
evitá-la dizia: “Nós como cidadãos e moradores de Belo Horizonte” (OLI-
VEIRA, 2017); tentativa de se estabelecer e ser reconhecido, de diluir a in-
diferença moral do aparato estatal que emerge no cumprimento da ação. 

Conhecida pelo seu acervo de livros, a casa no meio desse embate pas-
sou a representar algo além de sua condição de abrigo aos moradores em si-
tuação de rua. Fato é que, dias depois do pedido de desapropriação um in-
cêndio criminoso consumiu a histórias da Casa da Árvore, sendo nesse caso,
invisíveis, as forças que contribuíram para destituir a única parcela de dig-
nidade de seus moradores. 

Em suma, esse seria apenas um caso simbólico, não obstante, são recor-
rentes os aspectos de violência na ação e na omissão produzidas contra essa
população. Ateando fogo, espancando, assassinando no anonimato, deixando
morrer de hipotermia no inverno. Enfim, o nexo de causalidade da impunidade
e da desumanidade da vítima continua a afirmar e retroalimentar a própria di-
nâmica social que fomenta o ilegalismo e as estruturas burocráticas. 

Os moradores de rua representam um desafio para a manutenção da ordem
social urbana na medida em que não se integram a esta ordem e tampouco
afastam-se dela. Eles traçam linhas de fuga em relação à estrutura social.
Escapam a essa estrutura tanto por meio de forças centrífugas da sociedade,
como a pobreza e o desemprego – que levam as pessoas ao deslocamento em
busca daquilo que não lhes é acessível em suas comunidades locais – quanto
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pelo seu próprio desejo de fazê-lo. Rua e estrada são tomadas por esse grupo
populacional, canalizando seu fluxo. (MENDES, 2007, p. 102)

CONCLUSÃO
Esse “estar” na dinâmica citadina e, só por isso, ser afastado dela, cria a difi-
culdade em estabelecer o pertencimento da pessoa em situação de rua no único
espaço ao qual pertence. Em Belo Horizonte e suas falhas no ideal de progres-
so mantido em seu plano inicial e na sua formação baseada nos movimentos
do medo e da insegurança da globalização, força motriz de seus problemas, o
refugo dessas dinâmicas se concentra na condição a-histórica das pessoas em
situação de rua e na heterogeneidade das condições e consequências que as
levaram para as esquinas e viadutos. Apenas quando se observa esse espaço
e seus sujeitos, a estrutura burocrática aparece na zona abissal, na qual o ile-
galismo e a indiferença moral concentram seus movimentos. 

Com direito a serem “ninguém”, as pessoas em situação de rua sobre a
lógica do “viver” globalizado, conectado, são sujeitos indesejáveis dentro
do espaço urbano. Entre a invisibilidade e a violência institucional de geren-
ciamento de suas existências e comportamentos, a captura de suas histórias
e identidades torna-se talvez o único sentido pelo qual são lembrados. 

Portanto, seja por intermédio de uma indiferença capaz de anular o
corpo estendido no centro da capital, ou pelo ilegalismo gerenciador de sua
pormenorizada ou frontal violação de sua humanidade, pensar métodos de
resistência baseados na alteridade é tentar ampliar campos de discussão ca-
pazes de escapar as arbitrariedades diárias perante essa população. Em ou-
tras palavras, para tentar criar fugas entre essas práticas de exclusão e au-
sência de direito ou de formas extrajurídicas de observar o Outro como
portador de dignidade, é preciso transgredir estruturas capazes de anular as
capacidades reflexivas pertencentes a cada ser, inclusive a aquele deixado
nas ruas. 
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NOTAS

1 Graduando do curso de Direito pela Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais – Campus Serro. Pesquisador na área de Sociologia Jurídica.

2 Graduando do curso de Direito pela Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais – Campus Serro. Pesquisador na área da Sociologia Jurídica.

3 O autor se utiliza da metáfora da liquidez para compreender o fenômeno
do qual ele não quer chamar de pós-modernidade, termo frequente para designar
principalmente o mundo após a globalização. “Os líquidos se movem facilmente.
Eles fluem, escorrem, esvaem-se, respingam, transbordam, vazam, inundam, bor-
rifam, pingam, são filtrados, destilados; diferentemente dos sólidos não são fa-
cilmente contidos – contornam outros obstáculos, dissolvem outros e invadem ou
inundam seu caminho. Do encontro com os sólidos emergem intactos, enquanto
os sólidos que encontraram, se permanecem sólidos, são alterados – ficam mo-
lhados ou encharcados. A extraordinária mobilidade dos fluidos é o que os associa
à ideia de leveza (...). Essas são as razões para considerar fluidez ou liquidez como
metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase, nova
de muitas maneiras, na história da modernidade. (BAUMAN, 2003, p. 8-9)

4 Para melhor compreensão do termo extraterritorialidade no contexto Bau-
maniano ver; BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. Tradução de Carlos Alberto
Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 2005; COSTA, Ana Maria Nicolaci da
Costa. O Cotidiano nos Múltiplos Espaços Contemporâneos. Psicologia: Teo-
ria e Pesquisa, Vol. 21 n. 3, pp. 365-373, 2005.

5 O trecho é definido como um “pedaço de estrada, parte de um caminho que
leva a algum lugar, passagem entre dois ou mais pontos, o trecho é onde o trecheiro
se instala.” Mendes (2007, p. 53). O trecheiro é uma espécie de errante moderno,
que conforma sua vida nômade sem terra, trajeto ou chegadas, mesmo que tenha
um rumo certo, conforme indica Deleuze e Guatarri (2002, p. 53) citados por Men-
des (2007, p. 54). Assim, produzindo territórios onde o território é inexistente,
“viver no trecho é viver num caminho que não se completa, é viver no devir, é
ocupar um espaço nômade. Por isso, para o trecheiro, o trecho significa também
o próprio movimento, o deslocamento, a errância. Estar no trecho é estar de pas-
sagem” (MENDES, 2007, p. 53).

6 Vale ressaltar que na pesquisa da autora todos os nomes são fictícios.
“Borba Gato, por exemplo, tornou-se morador de rua após 40 anos. (...) Apesar
de se tratar de uma pessoa bastante culta, Borba Gato, tratou de se esconder o
quanto pôde de sua família, constrangido pela comparação da sua situação com a
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confortável situação socioeconômica de seus irmãos, assim como pela possível
cobrança por parte dos familiares em relação ao seu fracasso como trabalhador
ou como pai de família (temor que se revelou absolutamente pertinente)” (MEN-
DES, 2007, p. 38)

7 Importante para o tópico seguinte é ressaltar a diferenciação entre pessoa
em situação de rua e morador de rua. Mendes (2007, p. 6) “os moradores de rua
ou a população de rua (...) [são] aquelas pessoas que não apenas tiram seu sustento,
como também fazem da rua o seu local de moradia, ainda que optem por dormir
em instituições de acolhimento para moradores de rua e migrantes.” Enquanto as
pessoas em situação de rua seria “uma população de rua flutuante” (MENDES,
2007, p. 5) para os quais tal vivência nas ruas não seria permanente. Contudo,
assim como a autora, houve a preferência nesse trabalho por indicar como “pes-
soas em situação de rua” tanto aqueles que se mantem na rua em caráter perma-
nente e aqueles que vivem dela de maneira esporádica.

8 Essa preocupação na obra de Nádia Souki sobre Hannah Arendt e a bana-
lidade do mal já indica que a autora alemã já se preocupava com o funcionamento
burocrático das instituições contemporâneas na produção de algo que ela definiu
como mal banal. “Impressiona a persistente preocupação de Hannah Arendt com
o problema do mal no quadro político contemporâneo, desencadeada ao que pa-
rece, já no prenúncio do fenômeno totalitário” (SOUKI, 2006, p. 135). 
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PARA ALÉM DA BIOLOGIA: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA SOBRE DIREITO, GÊNERO E
HOMOSSEXUALIDADE

João Batista Monteiro Camargo1

Valdir Pedde2

Resumo: A questão motivadora da presente pesquisa é de que forma o
direito, em seus diversos campos (civil, criminal e previdenciário) vem tra-
tando as questões de gênero no que se refere a homossexualidade? Para
tanto, tornou-se necessário mapear e discutir a produção acadêmica em
diferentes campos do conhecimento, utilizando como indicadores os des-
critores direito e gênero, bem como direito e homossexualidade na base
de dados do Portal de Periódicos e do Banco de Teses e Dissertações da
Capes. Dessa forma, o estudo objetivou agregar evidências de pesquisa
para guiar a realização da tese de doutoramento, por meio de uma
ampla busca na literatura, objetivando a identificação do maior número
possível de estudos relacionados à questão. 

Palavras-chave: gênero; direito; homossexualidade.

Abstract: The motivating question of the present research is how the law,
in its various fields (civil, criminal and social security) has been dealing
with the gender issues with regard to homosexuality? To do so, it became
necessary to map and discuss academic production in different fields of
knowledge, using as indicators the descriptors law and gender, as well
as law and homosexuality in the database of the Journal Portal and the
Bank of Thesis and Dissertations of Capes . Thus, the study aimed to ag-
gregate research evidence to guide the accomplishment of the doctoral
thesis, through a broad search in the literature, aiming to identify the largest
possible number of studies related to the issue.

Keywords: genre; right; homosexuality.
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INTRODUÇÃO
Esse tipo de estudo serve para nortear o desenvolvimento do projeto de tese
de doutoramento do autor, indicando novos rumos para futuras investiga-
ções e identificando quais métodos de pesquisa foram utilizados em cada
área do conhecimento em que o conteúdo foi objeto de pesquisa. Uma revi-
são sistemática requer uma pergunta clara, a definição de uma estratégia de
busca, o estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão das pesquisas
e, acima de tudo, uma análise criteriosa da qualidade das pesquisas selecio-
nadas. O que foi realizada no presente estudo.

O processo de desenvolvimento desse tipo de estudo de revisão inclui
a identificação de conceitos importantes acerca da questão de direito e gê-
nero, a comparação entre as análises apresentadas e a conclusão pode iden-
tificar qual o foco mais explorado ou sugerir problemas e questões que ne-
cessitam de mais aprofundamentos com pesquisas acadêmicas. Sendo
assim, é possível considerar essa revisão sistemática como recurso funda-
mental ante o crescimento acelerado da informação científica acerca do di-
reito e gênero. 

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de revisão sistemática que é uma forma de síntese das
informações disponíveis em dado momento, sobre uma problemática espe-
cífica, de forma objetiva, por meio do método científico. A revisão sistemá-
tica visa seguir um método rigoroso de busca e de seleção de pesquisas, ava-
liação da relevância, coleta, síntese e interpretação dos dados.

Dessa forma, adotou-se um conjunto de critérios que determinam a cien-
tificidade de uma revisão sistemática, como a pergunta de revisão, critérios
de inclusão e exclusão, estratégias para a busca, análise e síntese dos dados.

Para esse estudo foi utilizada a seguinte pergunta: de que forma o di-
reito, em seus diversos campos de atuação (civil, criminal e previdenciário)
vem tratando as questões de gênero no que se refere a homossexualidade?
A busca dos estudos foi realizada de forma ampla por meio do Portal de Pe-
riódicos3 e do Banco de Teses e Dissertações4 da Capes, a partir dos descri-
tores direito e gênero e direito e homossexualidade, se consubstanciando
nas estratégias de busca. 

Os critérios de inclusão foram: dissertações de mestrado, teses de dou-
toramento e artigos científicos, disponibilizados online, no idioma portu-
guês, com definição do método e apresentação consistente dos resultados
encontrados. Já os critérios de exclusão foram: fatores que não atendessem
aos critérios de inclusão, estudos de revisão, relatos de caso, comunicações.

Para a coleta de dados foram sendo selecionadas todas as pesquisas e
extraídas informações detalhadas de cada pesquisa como dados de autoria,
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referências, tipo de pesquisa, rigor metodológico e evidência dos resultados.
O produto final da análise é apresentado de forma narrativa.

RESULTADOS E DISCUSSõES

1- CATEGORIZAÇÃO DAS pESqUISAS ENCONTRADAS

1.1 QUANTO AOS DESCRITORES “DIREITO E GêNERO”
A busca foi realizada no Portal de Periódicos e Banco de Teses e Disserta-
ções da Capes. Para os descritores “direito e gênero” no banco de teses e
dissertações foram encontrados 984.317 resultados, sendo desses 694.325
trabalhos de dissertações de mestrado, 227.600 teses de doutoramento e o
restante são dissertações de mestrado profissional e profissionalizante.

Em 2016 foram realizados 80.499 trabalhos, em 2015, um total de
76.181, em 2014 foram 71.007, em 2013 um montante de 68.029 trabalhos
e em 2012, 60.964. Quanto a área do conhecimento, 114.197 são pesquisas
na área das ciências humanas, 105.784 na área das ciências da saúde e
90.830 pesquisa na área das ciências sociais aplicadas e o restante de outras
áreas. Como é possível observar no gráfico a seguir:
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Desse montante somente 24.860 dentre teses e dissertações estão na área
do direito. Na Universidade de São Paulo – USP concentram-se a maioria das
pesquisas, um total de 96.405, em segundo lugar a Universidade Federal do
Rio de Janeiro com 51.801 pesquisas, em terceiro lugar a Universidade Esta-
dual de Campinas com 43.220 estudos e em quarto lugar a Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul com 38.496, seguida de outras instituições. 

A maioria dos trabalhos encontrados com esses descritores versaram
acerca do tratamento dado à mulher no âmbito jurídico, como feminismo,
aborto, feminicídio doméstico e familiar, maternidade na prisão, exploração
sexual, casamento, articulação gênero e raça, tráfico de pessoas, adoção, po-
líticas públicas, reconhecimento, discriminação no âmbito do trabalho, repre-
sentação política e subordinação.  Também versaram acerca da homossexua-
lidade, do transexualismo e da cirurgia de transgenitalização, da relação do
terceiro gênero e o direito, da adequação do nome e do sexo no registro civil,
racismo, entre outras. Para esses descritores no Portal de Periódicos da Capes
foram encontrados 5.141 trabalhos acadêmicos.

1.2 qUANTO AOS DESCRITORES “DIREITO E hOMOSSExUALIDADE”
Para os descritores “direito e homossexualidade” no banco de teses e dis-
sertações foram encontrados 984.300 resultados, sendo desses 694.310 tra-
balhos de dissertações de mestrado e 227.598 teses de doutoramento. 

Em 2012 foram realizados 60.964 trabalhos, em 2013, um total de
68.028, em 2014 foram 71.004, em 2015 um montante de 76.178 trabalhos
e em 2016, 80.498. A partir desses dados é possível visualizar nitidamente
um aumento cresce das pesquisas na área entre os anos de 2012 e 2016.
Quanto a área do conhecimento e as instituições em que ocorreram, da
mesma forma que com os outros descritos, as ciências humanas lideram as
pesquisas, na área da educação, tendo a USP como principal instituição.
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A maioria dos trabalhos encontrados versou acerca da discriminação
por orientação sexual no ambiente de trabalho, uniões homossexuais, dig-
nidade sexual como fruto da dignidade da pessoa humana, prostituição e es-
tupro, homens negros homossexuais, reconhecimento da união homoafetiva
no Supremo Tribunal Federal - STF e à autorização do casamento lésbico
no Superior Tribunal de Justiça – STJ, discriminação por orientação sexual
no ambiente de trabalho, o crime militar de pederastia e a discriminação
contra os homossexuais, adoção de crianças por casal homoafetivo, práticas
e vivências homossexuais masculinas frente a aids, homofobia, violência e
consumo de drogas, idosos homossexuais, entre outras. 

Foi possível observar uma série de trabalhos feitos anteriormente a Pla-
taforma Sucupira (2002), de forma que não estão disponíveis online. Até o
ano de 2001 foram realizados 627.628 e entre os anos de 2002 a 2016 apenas
356.672 pesquisas.

Para esses descritores no Portal de Periódicos da Capes foram encon-
trados apenas 114 resultados. Dentre as temáticas abordadas nas pesquisas
destacam-se os discursos religiosos sobre homossexualidade, o direito à
adoção, a homofobia, as uniões homossexuais, o assédio moral no trabalho,
doenças sexualmente transmissíveis, entre outros. Ao comparar os resulta-
dos da pesquisa realizada no Portal de Periódicos é possível observar um
número ínfimo de pesquisas encontradas por meio dos descritores “Direito
e Homossexualidade”, se comparado com os descritores “Direito e Gênero”,
como se observa no gráfico que segue.
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Após a seleção dos trabalhos, tornou-se necessário realizar a análise e
descrição das pesquisas selecionadas.

2 – DESCRIÇÃO E ANáLISE DAS pESqUISAS
SELECIONADAS
Para a seleção das pesquisas foi necessária uma análise criteriosa da qualidade
da literatura selecionada. Os critérios utilizados nesse estudo para a seleção se
consubstanciaram, inicialmente, em analisar se os trabalhos eram dissertações
de mestrado, teses de doutoramento ou artigos científicos. Posteriormente,
foram analisados somente os trabalhos que estivessem disponibilizados de
forma eletrônica (online), que fossem escritos no idioma português, que tives-
sem definição do método e apresentação consistente dos resultados encontrados. 

Foram selecionados 65 trabalhos de teses e dissertações e 19 periódi-
cos, que se encaixavam no critério de inclusão. Durante a seleção dos estu-
dos, foram avaliados os títulos e os resumos, obedecendo rigorosamente aos
critérios de inclusão e exclusão definidos. Quando o título e o resumo não
eram esclarecedores, foi necessário buscar o artigo na íntegra, para não cor-
rer o risco de deixar estudos importantes fora da revisão sistemática.

Após a análise mais criteriosa dos trabalhos, com leitura na íntegra, 38
trabalhos de teses e dissertações (sendo 6 teses e 32 dissertações) e 5 perió-
dicos foram utilizados nesse estudo para compor o quadro que destaca as
características principais de cada estudo. As ciências sociais e as ciências
humanas são as áreas que mais estão presentes, seguindo das ciências da
saúde. Os trabalhos versam em sua maioria acerca da heteronormatividade,
homofobia, igualdade, uniões homoafetivas e reconhecimento.

Em sua grande maioria as pesquisas tiveram como método de pesquisa
entrevistas e estudos de caso, bem como pesquisa bibliográfica e documental.
No Portal de Periódicos da Capes foram encontradas muitas pesquisas em lín-
gua inglesa. No quadro que segue estão descritas as pesquisas que compõem
os principais estudos.
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 CONTEÚDO ÁREA PESQUISA ANO METODOLOGIA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO 

1 A 
representativida
de dos homens 
negros 
homossexuais 
dentro do 
movimento gay 
e a igualdade 

Ciências Sociais 
– direito 

 
Dissertação 

   
2014 

 
Qualitativa 
 

Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie 

2 União estável e 
Casamento entre 
pessoas do 
mesmo sexo 

Programa de 
Pós-graduação 
em 
Psicossociologia 
de 
Comunidades e 
Ecologia Social 

 
Dissertação 

 
2013 

 
Qualitativa - 
cartografia 
 

Universidade 
Federal Do Rio 
De Janeiro 

3 Identidade 
Homossexual 

Mestrado em 
Processos e 
Manifestações 
Culturais 

 
Dissertação 

 
2014 

Quantitativa – 
análise de 
conteúdo 

 Universidade 
Feevale 

4 Discursos 
judiciais sobre 
homossexualida
de no STJ e STF 

Ciências Sociais 
– Ciência 
Política 

 
Dissertação 

 
2014 

Qualitativa - 
Pesquisa 
documental – 
análise de 
acórdãos 
proferidos pelo 
STF e STJ 

 
Universidade 
Federal de 
Minas Gerais 

5 Heteronormativi
dade.e 
Homossexualida
de 

 Ciências 
Humanas- 
Antropologia 

Dissertação 2013 Qualitativa – 
entrevistas 

Universidade 
Federal do Piauí 
– UFPI 

6 Homossexualida
de, educação, 
controle social e 
manutenção da 
norma 

Mestrado 
Profissional em 
Desenvolvimento 
Regional 

Dissertação 2013 Qualitativa – 
Entrevistas 

Universidade do 
Estado de Minas 
Gerais – UEMG 

7 Homossexualida
de, 
heteronormativid
ade, Movimento 
LGBT, 
desenvolvimento
. 

Programa de 
Pós- 
Graduação em 
Desenvolvimento 
Regional 

Dissertação 2015 Qualitativa – 
Entrevistas 

Uni-FACEF - 
Centro 
Universitário de 
Franca 

8 Direito, gênero e 
sexualidade 

Ciências Sociais 
– direito 

Dissertação 2017 Qualitativa - 
Pesquisa 
bibliográfica 

Universidade 
Federal do 
Paraná 

9 Homossexualida
de, políticas 
públicas, 
vulnerabilidade 
em saúde. 

Ciências da 
Saúde – 
enfermagem 

Dissertação 2014 Quantitativa – 
etnografia 

Universidade 
Federal do 
Ceará 

10 O Crime Militar 
de Pederastia e 
a Discriminação 
Contra os 
Homossexuais 

Ciências Sociais 
– direito 

Dissertação 2013 Qualitativa - 
Pesquisa 
bibliográfica e 
documental 

Centro 
Universitário 
Ritter dos Reis 
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11 Homossexualida
de, homofobia e 
consumo. 

Ciências Sociais 
– Sociologia 

Dissertação 2016 Qualitativa –
Etnografia 

Universidade 
Estadual do 
Norte 
Fluminense 
Darcy Ribeiro 

12 Homofobia na 
educação 

Ciências Sociais  Dissertação 2015 Qualitativa - 
Estudo de caso 

Universidade 
Estadual de 
Maringá 

13 Reconhecimento 
jurídico das 
uniões 
homoafetivas 

Ciências 
Humanas – 
Psicologia 

Dissertação 2016 Qualitativa - 
Estudo de caso 

Universidade 
Tuiuti do Paraná 

14 Homossexuais 
surdos e a 
formação 
identitária 

 Ciências 
Humanas – 
Psicologia 

Dissertação 2015 Qualitativa – 
Entrevistas 

Universidade de 
Brasília 

15 A afirmação das 
identidades 
Homossexuais 

Ciências Sociais 
– direito 

Dissertação 2017 Qualitativa - 
Pesquisa 
documental e 
bibliográfica 

Universidade 
Regional 
Integrada do 
Alto Uruguai e 
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URI  

16 Discurso sobre a 
homossexualida
de e homofobia 

Ciências 
Humanas - 
Linguagem 

Dissertação 2015 Qualitativa - 
Pesquisa 
documental e 
bibliográfica 

Universidade 
Católica de 
Pernambuco 

17 Desigualdade 
de gênero no 
discurso de 
adjudicação 

Ciências Sociais 
– direito 

Dissertação 2016 Qualitativa - 
Pesquisa 
documental e 
bibliográfica 

Escola de Direito 
de 
São Paulo da 
Fundação 
Getúlio Vargas 

18 Arranjos 
familiares 
homoafetivos e 
heteronormativid
ade 

Ciências 
Humanas – 
Psicologia 

 
 Dissertação 

2016 Qualitativa – 
estudo de caso. 

Universidade de 
São Paulo 

19 União 
homoafetiva e 
Constituição 
Federal 

Ciências Sociais 
– direito 

Dissertação 2016 Qualitativa - 
Pesquisa 
documental e 
bibliográfica 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do 
Norte 

20 Homossexualida
de, violência e 
direitos 
fundamentais 

Ciências da 
Saúde – 
medicina 

Tese 2015 Quantitativo – 
estudo de caso 

Faculdade de 
Medicina do 
ABC de São 
Paulo - FMABC 

21 Homossexualida
de e homofobia 

Ciências Sociais 
– Ciência 
Política 

Dissertação 2015 Qualitativa – 
entrevistas 

 Centro 
Universitário 
Euro-Americano 
- Unieuro 

22 Homossexualida
de e 
reconhecimento 
de direitos 

Ciências 
humanas e letras 

Tese 2015 Qualitativa – 
entrevistas 

Universidade 
Federal do 
Amazonas 

23 Direitos 
humanos de 
homossexuais 
idosos 

Ciências da 
Saúde - 
Educação Física 
e Fisioterapia 

Dissertação 2014 Qualitativa – 
entrevistas 

Universidade de 
Passo Fundo 
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24 Direitos 
Fundamentais e 
homoafetividade 

Ciências Sociais 
– direito 

Dissertação 2014 Qualitativa - 
Pesquisa 
documental e 
bibliográfica 

Faculdades 
Integradas do 
Brasil – 
UNIBRASIL 

25 Homossexualida
de, 
discriminação e 
agressão. 

Ciências da 
Saúde 

Dissertação 2014 Qualitativa – 
entrevistas 

Universidade de 
São Paulo 

26 Heteronormativi
dade e 
homossexualida
de 

Ciências 
Humanas - 
Comunicação 

Dissertação 2013 Qualitativa - 
Pesquisa 
documental e 
bibliográfica 

PUC São Paulo 

27 Homossexualida
de e Políticas 
Públicas 

Ciências Sociais 
– Sociologia 

Tese 2013 Qualitativa – 
entrevistas 

Universidade 
Federal de 
Sergipe 

28 Homossexualida
de e 
discriminação 
no trabalho 

Ciências 
Humanas - 
Comunicação 

Dissertação 2016 Qualitativa – 
entrevistas 

Universidade 
Estadual Paulista 
“Júlio De 
Mesquita Filho” 

29 Homossexualida
de e diferença 
em praias gays 
do RJ 

Ciências Sociais Dissertação 2015 Qualitativa – 
entrevistas 

Universidade 
Federal Rural do 
Rio de Janeiro 

30 Casamentos 
homossexuais e 
heteronormativid
ade 

Ciências 
Humanas – 
Psicologia 

Dissertação 2014 Qualitativa – 
entrevistas 

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro 

31 Homossexualida
de e diferença 
em bares de 
periferia 

Ciências 
Humanas- 
Antropologia 

Tese 2016 Qualitativa – 
etnografia 

Universidade de 
São Paulo 

32 Direitos 
homossexuais e 
o discurso na 
Camara dos 
Deputados 

Ciências 
Humanas - Letras 

Dissertação 2017 Qualitativa - 
Pesquisa 
documental e 
bibliográfica 

Universidade do 
Estado do Rio 
de Janeiro 

33 Homossexualida
de. Identidade. 
Estigma 

Ciências 
Humanas – 
Psicologia 

Dissertação 2014 Qualitativa – 
Entrevistas 

Universidade 
Federal de 
Pernambuco – 
UFPE 

34 Homossexualida
de, doença e 
crime. 

Ciências 
Humanas - 
História 

Dissertação 2016 Qualitativa - 
Pesquisa 
documental e 
bibliográfica 

Pontífica 
Universidade 
Católica de São 
Paulo 

35 A 
homossexualida
de e a relação 
com o judiciário 
brasileiro 

Ciências Sociais 
– direito 

Dissertação 2013 Qualitativa - 
Pesquisa 
documental e 
bibliográfica 

Universidade de 
São Paulo 

36 O Direito Como 
Instrumento 
Protetor na 
Seara das 
Sexualidades 

Ciências Sociais 
– direito 

Tese 2015 Qualitativa - 
Pesquisa 
documental e 
bibliográfica 

Universidade 
Federal Da 
Bahia 



Dentre os trabalhos mais relevantes para esse estudo é possível destacar
a tese intitulada “O direito como instrumento protetor dos vulnerados na
seara das sexualidades”, de autoria de Urbano Félix Pugliese do Bomfim,
pela Universidade Federal da Bahia, no ano de 2015. 

Segundo esse estudo no que tange às sexualidades humana, na seara
jurídica, os marcos binários de ser homem e mulher ainda não foram derru-
bados, muito embora, as identidades em redor das sexualidades mostram-
se fluidas, independentemente dos sistemas jurídico-culturais. O autor chega
a conclusão que as normas jurídicas brasileiras devem adaptar-se à consta-
tação da existência de mais de dois sexos/gêneros na espécie humana per-
mitindo e organizando a não escolha de um dos sexos ou mesmo a possibi-
lidade de violação das velhas tradições a respeito do assunto para que haja
perfeito ajuste entre a indicação do sexo humano e a vivência interna de cada
ser humano em relação à própria sexualidade.

Esse estudo tem muita razão de ser à medida em que se compreende
que o direito é uma ordenação normativa, que se distingue das demais, tal
como as normas sociais, pelo fato de que conta com instituições e procedi-
mentos específicos para sua criação e aplicação (HELLER, 1979, p. 97). 

Segundo Dworkin, a teoria do direito reconhece o direito como uma
prática social específica (1986, pp. 26 - 27) que envolve um número grande
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de, 
Conjugalidade 
Homoafetiva, 
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Ciências Sociais 
– Antropologia 

Tese 2014 Qualitativa - 
etnografia 

Universidade 
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bibliográfica 
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– Universidade 
Federal de 
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Ciências 
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Pesquisa 
documental e 
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homossexualida
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Ciências 
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documental e 
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42 Homossexualida
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documental e 
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Estudos em 
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de indivíduos e instituições responsáveis por sua interpretação e aplicação,
bem como um número de construções sócio-culturais que definem seu campo
(BOURDIEU, 1987, p. 816). O direito tradicionalmente foi uma disciplina
voltada para si (GOMES, 2005, p. 122) e extremamente preocupada com a
solução prática de seus casos. Os juristas se acostumaram a aceitar implicita-
mente rígidos pressupostos sobre justiça e “natureza humana”, o que marca
grande parte da produção teórica em direito. Dessa forma, há a manutenção
do discurso jurídico do sexo/gênero como algo perene e biologicizado.

O Direito deve proteger aos mais vulneráveis, porém permanece, de
muitas formas, inerte ao sofrimento alheio das pessoas vulneradas na seara
das sexualidades, porque a igualdade formal não é a única busca a ser rea-
lizada pelo construtor do Direito, de acordo com (BONFIM, 2015).

Outra importante pesquisa é a intitulada “Direitos e reconhecimento
dos homossexuais no município de Fortaleza durante a gestão Fortaleza Bela
2005-2008” de autoria de Rodrigo Vieira Costa, publicado na Revista Cien-
tífica Espaço Jurídico, da Universidade Federal de Goiás, no ano de 2009.
Segundo o autor, a vulnerabilidade do grupo dos homossexuais pode ser
mensurada por pesquisa da Fundação Perseu Abramo, publicada na Revista
Teoria e Debate (2008), que demonstra que 90% da população brasileira têm
preconceito contra gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis.

A partir das pesquisas classificadas, é possível compreender que todas são
importantes ou tem algum impacto na conclusão dessa revisão sistemática.

CONCLUSÃO
Por meio da realização desse trabalho de revisão sistemática é possível per-
ceber que houve:

- Um aumento crescente do número de trabalhos ao longo do tempo,
tendo o ano de 2016 com maior número de trabalhos realizados, ano em que
as pesquisas assumiram maior relevância.

- Uma produção maior de dissertações do que em relação a teses e ar-
tigos científicos.

- A área das ciências humanas é a área de conhecimento em que mais
houve produção acadêmica acerca da temática.

- No Portal de Periódicos foi encontrado um número significativo de
trabalhos com os descritores “direito e gênero” e um número pouco expres-
sivo de trabalhos com os descritores “direito e homossexualidade”.

- A maioria dos trabalhos encontrados com os descritores “direito e gê-
nero” no Banco de dados de Teses e dissertações versaram acerca do trata-
mento dado à mulher no âmbito jurídico.

Essa revisão sistemática objetivou integrar as informações de um con-
junto de estudos realizados separadamente sobre direito e homossexualidade,
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bem como identificar aspectos que necessitam de evidência, auxiliando na
orientação para investigações futuras acerca da temática. Foi possível ob-
servar que não somente a área de conhecimento das Ciências Sociais, do di-
reito, que está preocupada com as questões relativas a gênero, homossexua-
lidade e direito. 

É possível concluir que o campo do direito ainda engatinha em relação
a promoção da igualdade de gênero, isso porque, como foi percebido na
grande maioria dos trabalhos o discurso jurídico patologizado de autoridade
utiliza a biologia como fundamento de decisões calcadas em tradições an-
tigas. A biologia não circunscreve todo o arcabouço de entendimento a res-
peito das sexualidades.
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A LIBERDADE DE ESCOLHA: ANÁLISE DA NARRATIVA
“O MURO” E SUA DIALÉTICA COM A INTIMIDADE

Leonel Severo Rocha1

Júlia Francieli Neves de Oliveira2

Resumo: Neste artigo, pretende-se desenvolver uma reflexão da relação
da intimidade nos relacionamentos a partir da literatura de Sartre e da
teoria dos sistemas. O objetivo é analisar as relações familiares que são
extremamente complexas e ressignificadas, questões que apelam à au-
tonomia social e à consciência política e filosófica. A questão é: o direito
precisa promover novas formas de organização, diálogos e capacida-
des para observar os conflitos gerados na modernidade, a partir da teo-
ria sistêmica? Concluí-se que há possibilidade dos setores sociais atin-
girem bom grau de autonomia, pois a sociedade encurrala o Estado
sobre as possibilidades de auto-organização, ganhando espaço para
sua própria racionalidade no seu interior, fazendo com que o direito de
família reaja quase exclusivamente à racionalidade da vida privada e
sua criação normativa espontânea ou seja o direito de família está pre-
parando suas estruturas dogmáticas para a realidade atual sob a pers-
pectiva da justiça discursiva policontextural. A pesquisa é teórica sistê-
mica que se dá pela abordagem sociológica, tanto conceitual quanto
empírica dos sistemas jurídico. 

Palavras-chave: Direito de família; Intimidade; literatura; teoria dos siste-
mas; Violência simbólica. 

Abstract: In this article, we intend to develop a reflection on the relation
of intimacy in relationships based on Sartre’s literature and systems theory.
The aim is to analyze family relationships that are extremely complex and
resignified, questions that appeal to social autonomy and political and
philosophical awareness. The question is: does law need to promote new
forms of organization, dialogues and capacities to observe the conflicts
generated in modernity, from the systemic theory? It is concluded that there
is a possibility that the social sectors reach a good degree of autonomy,
since society corners the state on the possibilities of self-organization, gain-
ing space for its own rationality in its interior, making the family law almost
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exclusively rationality of private life and its spontaneous normative creation
ie the family law is preparing its dogmatic structures for the current reality
from the perspective of the polyontextural discursive justice. The research
is systemic theoretical that is given by the sociological approach, both
conceptual and empirical of the legal systems.

Keywords: Family law; Intimacy; literature; systems theory; Symbolic vio-
lence.

INTRODUÇÃO
Neste artigo, pretende-se desenvolver primeiramente uma reflexão da rela-
ção da intimidade nos relacionamentos a partir da literatura de Sartre, que
propõem a ilustrar uma teoria filosófica existencialista e criam atmosferas
tensas de extremo limite. Escrita às vésperas da Segunda Guerra Mundial,
as cinco narrativas de ‘O muro’ buscam refletir a perplexidade do homem
frente a um mundo em convulsão. Nesse momento, quando as circunstâncias
parecem carregar todos ao mais fundo individualismo, Sartre levanta ques-
tões que apelam à consciência política e filosófica. 

Frente a esta falta de fundamentos prontos, o homem angustia-se diante
da responsabilidade de escolher, visto que a escolha é ao mesmo tempo afir-
mação do valor daquilo que se escolhe, trazendo consigo, assim, o peso da
responsabilidade. Desse modo, ao escolher algo e, consequentemente, afir-
mar o seu valor, estamos ao mesmo tempo comunicando a todos o caráter
benéfico daquela escolha, já que não há ninguém que possa escolher o mal
para si. O apelo é feito a causas como valores burgueses, preconceitos se-
xuais e raciais, neste ponto de vista, nos tornamos responsáveis não só por
nós, mas por toda a humanidade.

Pretende-se desenvolver um estudo dos efeitos da evolução da intimi-
dade e liberdade de escolha no plano das relações conjugais e familiares, que
tem igualmente consequências complexas, criadoras de novas dificuldades
e o tratamento dos conflitos familiares que podem ser ampliados por meio
da teoria dos sistemas, a qual deve ser buscada a resolução dos conflitos fa-
miliares não somente na sua organização interna, mas também nos apoios
externos de outros sistemas; como na autonomia social (TEUBNER, 2005).

Nesse sentido, Luhmann propõe uma abordagem histórica a partir de tex-
tos e narrativas através dos quais procura analisar o surgimento do código e da
nova semântica do amor, a partir do romance trágico de Romeu e Julieta (LUH-
MANN, 1991, p.52). Desta forma, Bourdieu dedica ao amor como ruptura com
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a estrutura dissimétrica da violência simbólica em que se constitui a domi-
nação masculina. O amor convoca o sujeito a uma nova postura frente ao
outro, a ser sujeito amoroso, que só pode obter o reconhecimento de um outro
sujeito, mas que abdique, como ele o fez, da intenção de dominar (BOUR-
DIEU, 2005, p. 132).

A ideia de buscar a relação entre sociedade, direito e justiça, num con-
texto democrático, para que se reduza a distância entre teoria e prática, pres-
supõe assim estudos sociológicos sobre a lógica organizacional e o funcio-
namento das instituições. A teoria dos sistemas é sociologia jurídica em
condições de oferecer subsídios a uma verificação empírica que permitirá a
crítica e as sugestões para a melhor adaptação do sistema jurídico aos meios
de tratamento de conflitos. 

A questão proposta é o direito precisa promover novas formas de or-
ganização, diálogos e capacidades para observar os conflitos gerados na mo-
dernidade, a partir da teoria sistêmica? 

Tem-se como objetivo analisar a sociedade moderna e as relações fa-
miliares que são extremamente complexas e ressignificadas, questões que
apelam à consciência política e filosófica.  A sociedade se caracteriza pela
diferenciação funcional, neste momento surgem os principais sistemas so-
ciais, entre eles o Direito. Essa forma de comunicação social das diferenças
altera a concepção de intimidade, ampliando a diversidade da produção das
fontes de sentido do Direito, que gera conflitos no âmbito familiar, dificul-
tando seu fechamento operacional. As dimensões amorosas na globalização
adquirem também um aspecto mais amplo e assim são cada vez mais cons-
titutivas de demandas familiares pela evolução do Direito, originando novos
vínculos jurídicos nessas relações, e novas formas de solução de conflitos
podendo ser ampliada por meio da teoria dos sistemas. 

Percebe-se a importância deste estudo devido a precariedade e dificul-
dade do direito tratar das narrativas afetivas nas relações de família, visando
contribuir para uma maior compreensão e consciência em uma área que ainda
é incipiente o direito, como é o caso da afetividade no mundo jurídico.

Para enfrentar o tema em questão, o artigo apresenta-se dividido em três
enfoques. Inicialmente, se investiga o que o existencialismo alhiados a nar-
rativa do muro de Sartre. Em um segundo momento realiza-se um estudo ob-
servando de que forma a teoria sistêmica auxiliaria a comunicação da jurisdi-
ção tradicional para tratar de conflitos afetivos. A terceira parte deste trabalho
se analisa a intimidade como meio de comunicação simbolicamente genera-
lizado e a sua relação com o Direito, preparando suas estruturas dogmáticas
para a realidade atual sob a perspectiva da justiça discursiva policontextural.

A metodologia a ser utilizada é a matriz teórica sistêmica que se dá pela
abordagem sociológica, tanto conceitual quanto empírica dos sistemas ju-
rídico. A observação da sociedade enquanto sistema apresenta vantagens
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porque permite a análise da sua complexidade por meio da reconstrução do
saber jurídico e da práxis judicial, de um ponto de vista interdisciplinar, para
o enfrentamento das incertezas da sociedade contemporânea em uma pers-
pectiva evolutiva e construtiva. 

A METáFORA DO MURO DE SARTRE
Jean-Paul Sartre foi um filósofo que se propôs a fazer filosofia também a
partir da literatura, o que fez dele um dos maiores escritores do século XX.
Ele se preocupava em tratar nas suas obras literárias sobre temas de sua fi-
losofia, ou seja, questões fundamentais da condição humana, trazendo de
certo modo para a prática dos personagens reflexões e situações existenciais. 

O “O Muro” é um dos contos de autoria de Jean-Paul Sartre, que tem
uma característica bem perceptível na sua obra, trazer à tona situações que
forcem seus personagens a se questionarem profundamente, ou seja, mo-
mentos que exijam uma reflexão dos valores do ser que ali se encontra. O
existencialismo é bem latente em todos os seus contos. 

Este conto nos remete a uma observação fundamental no decorrer dos
contos, a presença de um “muro” que envolve os enredos. Essa metáfora é
maravilhosamente construída no texto. De fato, ao longo de nossa vida vo-
látil, somos cercados por “muros” que nos impedem de ver certas verdades,
desmascarando, por outro lado, nossas infinitas limitações, a contestação
no limiar existencialista. Esses “muros” são muitas vezes representados por
diversas formas, no qual Sartre nos fez a honra de criar e nos mostrar que
precisamos esbarrar nesses obstáculos para poder transpassar esse “muro”
para evolução. 

Assim, o conto “O Muro” demonstra detalhadamente as últimas horas
de três condenados, que tem como personagem principal e narrador Pablo
Ibbieta, republicano espanhol que, ao ser preso e condenado à morte com
mais duas pessoas, começa a refletir e ter sentimentos que até então não
havia tido, se contestam diante de suas execuções iminentes. É um encontro
entre vida e morte, a contestação da vida e aceitação da morte. Isto é per-
ceptível pela escrita do autor:

“Mas algo me irritava: eu nunca pensara na morte porque a ocasião
nunca se apresentara; agora, porém, a ocasião tinha chegado e não havia
outra coisa a se fazer senão pensar nela” (SARTRE, 1966, p. 13).

No termo de suas vidas, os homens perguntam-se do significado de
tudo o que fizeram, de qual era a valia da subversão de suas vidas. O perso-
nagem principal percebe-se indiferente a tudo, ignora seu passado e sua mu-
lher e perde os sentimentos. Mas quando lhe pedem para entregar o seu líder,
ele nega-se e reconhece depois não haver nenhum sentido para aquela ne-
gativa, salvo a obstinação.
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Na trama, após receberam a sentença de morte, um médico foi mandado
para acompanhar a última noite dos três naquele porão e, assim, Pablo Ibbieta
reflete: Ia continuar, mas de súbito aconteceu algo que me surpreendeu: a pre-
sença daquele médico cessou bruscamente de me interessar. Geralmente, quan-
do pego um homem, não o largo mais. Entretanto, o desejo de conversar me
abandonou; sacudi os ombros e desviei os olhos. (SARTRE, 1966, p. 15) 

No trecho do conto acima citado pode-se dizer que ocorreu esse tipo
de experiência. Ibbieta parece se desprender da realidade em suas reflexões
de um homem condenado à morte preso num porão de hospital; seria o acon-
tecer da angústia. O personagem então começa a descrever certas caracte-
rísticas físicas e mentais que reforçam a experiência sentida, como por
exemplo o corpo todo suado em pleno inverno, deixando-o todo molhado
sem que Pablo houvesse sentido; bem como, ao pensar em esbofetear o mé-
dico, reflete Ibbieta que: “[...] minha vergonha e minha cólera desaparece-
ram; caí sobre o banco com indiferença” (SARTRE, 1966, p. 16). 

A indiferença pode ser entendida como ausência de sentimentos ou in-
teresses pelas coisas. E é em tal ponto que Heidegger desemboca quando,
ao começar a definira angústia, aborda a estranheza:

Na angústia dizemos nós “a gente sente-se estranho”. O que suscita tal estra-
nheza e quem é por ela afetado? Não podemos dizer diante de que a gente se
sente estranho. A gente se sente totalmente assim. Todas as coisas e nós mes-
mos afundamo-nos numa indiferença. Isto, entretanto, não no sentido de um
simples desaparecer, mas em se afastando elas se voltam para nós. Este afas-
tar-se do ente em sua totalidade, que nos assedia na angústia, nos oprime.
Não resta nenhum apoio. Só resta e nos sobrevêm – na fuga do ente – este
“nenhum”. A angústia manifesta o nada. (HEIDEGGER, 1983, p. 39). 

De fato, não houve um simples desaparecer das coisas para Ibbieta,
mas sim um afastar-se do ente. O peso inominado que o esmagou após ob-
servar a luz do lampião, que não era medo nem o pensamento de morte, apa-
rece como esse voltar-se das coisas para o ser na experiência da angústia.

Desse modo, pode-se identificar em tal trecho um apontar para angústia,
uma vez que, preso em um porão de hospital e ciente do fuzilamento na manhã
seguinte, Pablo se sente estranho e começa a perceber de forma diferente as
coisas a sua volta. Ora, algo de súbito lhe surpreendeu e o fez se desinteressar
por algo que normalmente lhe era interessante. Começa aí o abandono pelo in-
teresse no ente que, trechos depois se evidencia quando Ibbieta revela que:

Olhei durante algum tempo o disco de luz que o lampião projetava no teto e
fiquei fascinado. Depois, bruscamente, voltei a mim, a roda luminosa desa-
pareceu e me senti esmagado de um peso enorme. Não era o pensamento da
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morte, nem o medo; era uma coisa sem nome. As faces queimavam e sentia
uma dor na cabeça. (SARTRE, 1966, p. 15). 

Heidegger pensa o nada como o véu do ser e a partir do homem, em
uma dimensão humana que se revela na própria existência, que é transcen-
dente. Então, homem é quem consegue manifestar o ser, e isso se dá pela
experiência do nada, que não tem a ver com niilismos ou pessimismos, mas
com o próprio modo de se desprender da condição objetivista e alcançar a
transcendência (STEIN, 1983, p. 29-30). 

Um dos conceitos fundamentais da filosofia existencialista sartriana é
o de liberdade, uma vez que, para o filósofo, o homem está condenado a ser
livre e toda a sua existência decorre desta condição. Assim, segundo Sartre
frente a uma decisão, o homem percebe o seu total desamparo, já que não
há nada que possa salvá-lo da tarefa de escolher; em suma, nada pode salvá-
lo de si mesmo.

Nesse sentido, para se estar consciente dos entes enquanto entes, é ne-
cessário se desprender deles e perceber o que falta, o não aí, o nada; ou seja,
seria através da disposição de humor da angústia que se transcende dos entes
particulares para o mundo puro, em sua totalidade (INWOOD, 2002, p. 124). 

E, ainda conforme Stein é nesse contexto que se deve entender a an-
gústia heideggeriana, não como estado ou sentimento, mas com dimensão
transcendental; um acontecer no ser-aí que realiza a experiência do sujeito
com o nada. (STEIN,1983, p. 30).

Desse modo, o ser humano, fundamentando-se na sua estrita liberdade,
vê-se a todo instante compelido a se inventar, posto que são suas escolhas
que constroem a sua essência. Diante desta condição, cabe somente a ele es-
tabelecer, através de suas ações concretas, os critérios que servirão de norte
para as suas decisões. 

Segundo Sartre o que se poderia chamar de moralidade cotidiana exclui
a angústia ética. Há angústia ética quando me considero em minha relação ori-
ginal com os valores. Estes, com efeito, são exigências que reclamam um fun-
damento. Mas fundamento que não poderia ser de modo algum o ser, pois todo
valor que fundamentasse a sua natureza ideal sobre seu próprio ser deixaria
por isso de ser valor e realizaria a heteronomia de minha vontade. Daí que
minha liberdade é o único fundamento dos valores e nada, absolutamente nada,
justifica minha adoção dessa ou daquela escala de valores (SARTRE, 1998).

Frente a esta falta de fundamentos prontos, o homem angustia-se diante
da responsabilidade de escolher, visto que a escolha é ao mesmo tempo afir-
mação do valor daquilo que se escolhe, trazendo consigo, assim, o peso da
responsabilidade. Desse modo, ao escolher algo e, consequentemente, afir-
mar o seu valor, estamos ao mesmo tempo comunicando a todos o caráter
benéfico daquela escolha, já que não há ninguém que possa escolher o mal
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para si. Desse ponto de vista, nos tornamos responsáveis não só por nós, mas
por toda a humanidade.

Desta forma, o do conto “O Muro”, o personagem Pablo parece escoar
do ente; suas concepções se afastam, seus desejos intramundanos desapa-
recem, é como o ir desprendendo-se do mundo e, portanto, revelar o Nada,
reforçando ainda mais seu estado de indiferença quanto a tudo; alega não
possuir mais amarras com o mundo, que estava calmo, mas: 

Era, porém, uma calma horrível – por causa do corpo; enxergava com seus
olhos, ouvia com seus ouvidos, mas não era mais eu; ele suava e tremia sozinho
e não o reconhecia. Fui obrigado a tocá-lo e a olhá-lo para saber o que tinha
acontecido com ele como se fosse corpo de outro. Sentia-o ainda por momen-
tos, sentia como escorregamentos, uma espécie de queda, [...]. (SARTRE,
1966, p. 25). 

Tal momento no texto pode ser considerado como a plena suspensão
do ente; momento que Heidegger havia dito ser raro e por curto prazo. Pablo
Ibbieta transcende quando no encontro com nada: 

[...] o nada este que não é nem um objeto nem um ente. O nada não acontece
nem para si mesmo nem ao lado do ente ao qual, por assim dizer, aderir, O
nada é a possibilidade da revelação do ente enquanto tal para o ser-aí hu-
mano. O nada não é um conceito oposto ao ente, mas pertence originaria-
mente à essência mesma (do ser). No ser do ente acontece o nadificar do
nada. (HEIDEGGER, 1983, p. 41).

Quando Sartre diz que “nada pode ser bom para nós sem que o seja para
todos”, ele quer dizer, precisamente, que ao escolhermos algo, estamos optando
por uma alternativa que, dentro das condições de existência nas quais estamos
inseridos, seria a melhor opção e, por ser a melhor, todos também poderiam
optar pela mesma. Assim, ao escolher algo, o homem cria um modelo de homem
que outros podem seguir; daí a sua responsabilidade diante da humanidade.

O existencialismo de Sartre, ao contrário das filosofias contemplativas,
caracteriza-se por ser uma doutrina de ação, colocando sempre o compro-
misso como fator indispensável para a existência humana, uma vez que, sem
compromisso, não há projeto de ser e, sem projeto de ser, o homem torna-
se incapaz de conferir qualquer sentido à existência. Se a intencionalidade
é a característica fundamental da consciência, ser livre é engajar-se, com-
prometer-se e, enfim, responsabilizar-se (SARTRE, 1998).

“O homem é livre porque não é si mesmo, mas a presença a si. O ser que é o
que é não poderia ser livre. A liberdade é precisamente o nada que tendo sido
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no âmago do homem e obriga a realidade humana a fazer-se em vez de ser.”
(SARTRE, 1998, p. 782).

Diante dessa constante tarefa de fazer-se, do desamparo, da falta de
fundamentos prontos e da responsabilidade que carrega diante de si e da hu-
manidade, a liberdade traz ao sujeito a angústia existencial, a qual emerge
no momento da decisão. Angustia-se, pois não é capaz de alterar as condi-
ções de existência que se lhe apresentam, tendo de escolher, por vezes, entre
o ruim e o pior e tendo de arcar com as consequências dessa escolha; mais
que isso, também não é capaz de não realizar essa escolha; e por fim, tem a
incontornável tarefa de buscar, em sua subjetividade imanente, ou seja, na
sua pura liberdade, os princípios que regerão sua escolha; isto é, terá de estar
diante de seu próprio nada; eis o princípio da angústia.

Portanto, denota-se que não há nada que possa eximir o homem da sua
condição de ser livre e, consequentemente, da sua condição de responsabi-
lidade diante de seus atos. Barreiras psicológicas, históricas ou socioeco-
nômicas não são capazes de ofuscar a liberdade a qual Sartre se refere, pois
estas nada mais são do que as condições de existência que possibilitam fazer
escolhas, sem tais condições, a escolha seria impossível; mais do que isso:
toda a existência seria impossível.

Toda condição é, por sua natureza, uma limitação; contudo, é também
o que possibilita a existência de algo. Logo, para que a liberdade exista, é
necessário que existam as condições que possibilitem a sua existência, isto
é, que possibilitem o ato da escolher, mas que também, por outro lado e ao
mesmo tempo, limitem as possibilidades dessa escolha. Nesse sentido, o re-
conhecimento de que vivemos na era global em sociedades multiculturais,
compostas de uma pluralidade de identidades, instiga a reflexão a respeito
das dificuldades de sustentar a importância da subjetividade para o Direito.
Entendida aqui, como constituída por questões particulares que percorrem
e transformam permanentemente a vida privada de cada indivíduo, como é
o caso das novas constituições familiares, que são simbolicamente atribuí-
das pela co-evolução sistêmica.

2. A INTIMIDADE COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E A
SUA RELAÇÃO COM O DIREITO
O Direito atravessa uma outra fase teórica, o avanço para a discussão a res-
peito da racionalidade do Direito e da sociedade, que segundo Luhmann,
pode ser chamado de autopoiética, devido às concepções de risco e de para-
doxo. É caracterizada pela complexidade da dupla contingência, ou seja, pro-
blemas que ocorrem quando deve-se esperar a conduta de outra pessoa. Na
sociedade complexa, a categoria do risco, torna-se um elemento decisivo: é
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um evento generalizado da comunicação, sendo uma reflexão sobre as pos-
sibilidades de decisão (LUHMANN, 1983, p. 12).

O risco vem acompanhado da reflexão sobre a “segurança”. Nesta ótica,
Luhmann prefere colocar o risco em oposição ao “perigo”, por entender que
os acontecimentos sociais são provocados por decisões contingentes (pode-
riam ser de outra forma), que não permitem mais se falar de decisão segura.
A sociedade moderna possui condições de controlar as indeterminações, ao
mesmo tempo que não cessa de produzi-las. Isso gera um paradoxo na co-
municação. Por isso, a pesquisa jurídica deve ser dirigida para uma nova con-
cepção da sociedade, centrada no postulado de que o risco é umas das cate-
gorias fundamentais para a sua observação (LUHMANN, 1993, p.58).

Na teoria sistêmica e na sociedade do terceiro milênio, vivencia-se
então o chamado sistema social hipercomplexo, ou seja, a possibilidade de
recorrer-se a diferentes sistemas, para o enfrentamento de questões especí-
ficas. As decisões não dependem somente dos indivíduos, mas das organi-
zações, pois estas têm a função de tomar decisões a partir de cada sistema
(ROCHA, 2013, p.43).

Na atual forma da sociedade, com a presença permanente do risco, per-
cebe-se o inevitável paradoxo, impõe-se colocando a importância de uma
nova racionalidade para a tomada das decisões nas sociedades complexas,
redefinindo a filosofia analítica, a hermenêutica e a pragmático-sistêmica,
que desbloqueiam a comunicação jurídica. Nessa ordem de raciocínio, a
pesquisa jurídica deve ser dirigida para uma nova forma de sociedade, cen-
trada no postulado de que a complexidade é uma das categorias fundamen-
tais para a sua observação. Nota-se a necessidade de uma transformação da
política e do Direito (ROCHA, 2013, p.44).

No momento em que o Estado, enquanto programador do Direito, deixa
de ser o centro de organização da política e deixa de ser o fundamento único
de validade da lei, o Judiciário, em vez de simplesmente aplicar a progra-
mação condicional que caracteriza um sistema fechado, necessita recorrer
às fundamentações extraestatais e toma-o decisões de outro tipo, que é atra-
vés da programação finalística que caracteriza um sistema aberto (ROCHA,
2013, p.44).

Assim, a tendência do Direito, em todas as áreas e principalmente no
Direito de Família, que envolve o sentimento, é a de transformar o Judiciário
em um sistema aberto, observando as suas consequências cognitivas, pois
é preciso pensar na riqueza da alteridade. A complexidade da produção de
sentido do Direito como paradoxo torna-se, assim, uma condição para a ob-
servação da comunicação do Direito, uma vez que esta constitui a capaci-
dade da linguagem e da evolução social.

Entra-se na cultura pós-moderna, ou seja, no interior de uma sociedade
que conseguiu neutralizar a apatia, o que fundamentava o impulso modernista,
SUMÁRIO



isto é, a mudança. Com a dissolução da crença e da verdade divina e suprema
implantada pela sociedade, surgiu a institucionalização da dúvida. O pro-
cesso de construção de identidade pessoal, que possui uma multiplicidade
de papéis e valores que se oferecem ao indivíduo, já não se faz acompanhar
por referentes orientadores.

O reconhecimento formal, por parte da legislação, da jurisprudência
ou da doutrina, tem desempenhado importante papel na busca pela igualdade
de direitos sociais e civis dos gêneros. A nossa sociedade laica está estabe-
lecendo uma cultura solidária e baseada nos direitos universais do homem
e da mulher.

A partir do pressuposto de que nem sempre foi assim – no tocante a re-
lação de dominação – e de que não há poder - pautado em identidade e dife-
rença – inocente, conclui-se que é apontada a necessidade da desconstrução
cultural da naturalização das identidades de feminino e masculino e a su-
peração da relação de dominação, consolidada na opressão e inferiorização
das mulheres, que não impediu o reconhecimento da identidade de mulher,
mas que o tornou distorcido sob um olhar tendencioso e masculino.

O aparato conceitual construído por Pierre Bourdieu é fecundo para a
análise das condições da dominação masculina como violência simbólica.
As suas consequências para a reflexão sobre as possibilidades de resistência
e de um Direito transformador são evidentes e inerentes à própria elaboração
do sociólogo. Enquanto violência simbólica, a dominação masculina se
constrói na história tomando como essências construções, formas de clas-
sificação a partir de princípios de visão e divisão cujo objetivo é a construção
de uma ordem de dominação e que, sexual, tem no masculino o seu paradig-
ma (BOURDIEU, 2005, p. 132). 

Pelo habitus se constata a construção de hexis corporal sob a matriz da
cosmovisão androcêntrica, de modo relacional em que homem e mulher, e
também gays e lésbicas, de forma consciente e inconsciente, têm seus corpos
construídos ao modo da ordem de dominação. Essa forte construção teórica
é já uma resistência à ordem de dominação. Da natureza relacional da do-
minação simbólica se conclui que toda ação transformadora deve transfor-
mar também aquele que a empreende, quer dizer, deve incluí-lo em seu ques-
tionamento (BOURDIEU, 2005, p. 132). 

Toda crítica de fundo implica autocrítica, numa ruptura com a posição
de vítima. Mais que isso, que deve levar em consideração todos os espaços
sociais, além da família, a escola, a igreja, o esporte, o jornalismo. Pode-se,
num exercício de utopia crítica, vislumbrar que a sociedade que emergirá
lentamente dessa luta não será a reprodução de nenhum modelo, nem das so-
ciedades primitivas e igualitárias, nem de sociedades onde as mulheres, ho-
mens, negros, gays, lésbicas, teriam mais poder uns que os outros. O processo
de igualdade de gêneros é um processo contínuo e atualmente dependente de
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uma mudança cultural buscando consolidar o processo de igualdade de gê-
neros, que encaminhem para a verdadeira tolerância, que pressupõe o respei-
to mútuo por meio de um processo de conscientização.

A EVOLUÇÃO DA JURISDIÇÃO TRADICIONAL pARA
TRATAR DE CONFLITOS AFETIVOS
A sociedade vem passando por inúmeras mudanças e transformações cultu-
rais e sociais. Junto aos benefícios trazidos pela modernidade ocorre tam-
bém um aumento significativo de conflitos entre as pessoas.

O poder judiciário encontra-se esgotado devido a grande demanda de li-
tígios que são postos a sua apreciação. As pessoas não conseguem mais resol-
verem seus próprios problemas e buscam na justiça uma resposta ao conflito,
que foi gerado muitas vezes pela falta de comunicação e compreensão.

Nas relações familiares resolvidas perante o Poder Judiciário todos os
aspectos emocionais e sentimentais envolvidos no conflito não são consi-
derados pelo julgador, que apenas analisará fatos descritos. Muitas vezes a
decisão se torna inútil e sem solução alguma, pois o conflito permanece e a
decisão não gera efeito algum. 

François Ost propõe, a partir de estudos de Direito e Literatura, uma
renovação dos esquemas interpretativos do direito por meio de uma viagem
às fontes do seu imaginário. É nesta jornada que o presente projeto toma as-
sento para, na carona de Platão, afirmar a ordem jurídica inteira como “a
mais excelente das tragédias”. Se por um lado o Direito codifica a realidade,
por outro a literatura libera os possíveis. Se o direito é o terreno da seguran-
ça, da certeza que é produzida pela pretensa completude da norma (sendo,
apenas nos casos de omissão, dado ao juiz decidir o caso de acordo com a
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, artigo 4º da LINDB),
a literatura é o terreno da surpresa, do inesperado (OST, 2004).

Se o direito produz pessoa, a literatura produz personagem - e se des-
dobra no particular e no concreto, afastada do terreno da abstração norma-
tiva que caracteriza as prescrições jurídicas. Mas devemos fazer justiça à li-
teratura, sugere Ost. De fato, se nela nada é impossível, resta ver se essa
imersão no particular não é justamente o caminho mais curto para se chegar
ao universal - proposta de toda norma jurídica (OST, 2004).

A obra refere-se, assim, a uma compreensão dialética das relações di-
reito-literatura, na medida em que “entre o ‘tudo é possível’ da ficção literária
e o ‘não deves’ do imperativo jurídico, há, pelo menos, tanto interação quanto
confronto. Nesta obra Ost pergunta “O que ganha o estudo do direito nesse
confronto com o espaço literário?”( p.25). Certamente, a resposta não está
no uso reduzido que se dá frequentemente à literatura, como reconhece Ost,
nas sempre comuns citações literárias que pretendem dar uma ornamentação
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erudita ao discurso jurídico. Ou na utilização rasa de exemplos literários na
tentativa de explicar teorias ou comprovar posições civilistica. Suas funções
são muito mais abrangentes (OST, 2004).

Nesse sentido, a privatização submeteu serviços públicos a regimes
tradicionalmente privados em prejuízo da complexidade social evidente.
Pela compreensão da policontexturalidade, isso seria uma distorção das re-
lações sociais pela consideração econômica. Cria-se problema de difícil re-
solução porque além das partes do contrato podem estar envolvidos interes-
ses de terceiros. Assim, aumenta a pressão sobre a dogmática do direito
privado para que aceite a complexidade (TEUBNER, 2005).

E com o rumo do processo de privatização, imagina-se dois cenários
distintos: fragmentação ou hibridização do direito privado. A sociologia dis-
tingue entre acoplamentos frouxos ou firmes entre os sistemas sociais. Na
conjuntura atual posterior a privatização, o direito privado vai responder
conforme se mostrem frouxos ou firmes os acoplamentos entre autonomias
sociais e processos econômicos. De um lado, pode se fragmentar, como res-
posta a frouxidão dos acoplamentos entre sociedade e economia (com maior
autonomia à sociedade); de outro, pode se hibridizar, respondendo a um aco-
plamento firme de tudo à economia. Em ambos os casos não é só do acopla-
mento frouxo que depende uma realidade fragmentada, mas também da ca-
pacidade do direito como tecnologia suportar as oportunidades estruturais
de emancipação na contemporaneidade (TEUBNER, 2005).

Entretanto, a fragmentação que depende diretamente da força que os
setores sociais independentes da economia e da política serão capazes de
exercer na atualidade e nos anos subsequentes. A autonomia privada depen-
de diretamente de um sistema social que revela-se na existência de um ma-
quinário de produção normativa (mecanismos de consenso, organizações
formais, padronização) desempenhando um papel de fonte independente do
direito (TEUBNER, 2005).

Basta analisar como exemplo a possibilidade dos setores sociais atingi-
rem bom grau dessa autonomia, como ocorre, por exemplo, com o direito de
família: a sociedade encurrala o Estado sobre as possibilidades de auto-orga-
nização, ganhando espaço para sua própria racionalidade no seu interior, fa-
zendo com que o direito de família reaja quase exclusivamente à racionalidade
da vida privada e sua criação normativa espontânea (TEUBNER, 2005).

Neste sentido, Ost utiliza da metáfora do Dworkin, que compara o tra-
balho dos juízes à escrita de um romance em série. Esta é, pois, a tese do
livro: uma teoria do direito contado, que privilegia o espírito do direito,
preocupa-se antes com a “coerência narrativa” do raciocínio e evidencia a
importância da interpretação do texto e da natureza argumentativa das dis-
cussões jurídicas. Nesse sentido, a vocação do jurídico seria a de oferecer
“modelos narrativos” ao juiz, que, ao confrontá-los com o relato construído
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a partir dos fatos da causa, decidiria, estando menos preocupado com estru-
turas do que com a própria história (OST, 2004).

Nesse sentido, o conto “O Muro”, Sartre carrega no seus personagens
a angústia como fortaleza e resposta natural, que se encontra dentro das cri-
ses existenciais. Por estas razões, percebe-se a importância da afetividade
nas relações jurídicas, permitindo o reestabelecimento de comunicação
entre as partes, sob a concepção sistêmica. O amor neste contexto se traduz
na diretriz onde a comunicação se origina autopoieticamente de modo que
o direito de amar e de ser feliz se constituí em dever de alter observar, a si
próprio, e ao ego, rompendo com o individualismo.

Portanto, trata-se uma observação transdisciplinar do Direito e da So-
ciedade. Chegando a proposta da autopoiese, que não tem uma resposta
certa, mas sim uma maneira de se tentar observar uma forma diferente do
Direito, e nessa observação, observar também a sociedade e outras áreas do
conhecimento.

CONCLUSÃO
A partir da narrativa de Sartre faz-se uma reflexão frente à morte, que pode
significar, normalmente, o temor, a tristeza profunda, pois não terá mais
acesso às coisas do mundo, aos amores, aos sentimentos e à vida. A saudade
seria uma constante, talvez, mas não foi o trazido em tal obra. Sartre busca
romper com tal senso comum e narra os condenados imersos em suas exis-
tências; angustiados e, quando na presença do nada, transcendem a existên-
cia deixando o ente em sua totalidade “suspenso”. 

A angústia que transcende, faz-se presente no enredo do pensador fran-
cês, que, de fato, demonstra certas influências e convergência com Heideg-
ger. A partir do momento em que se consegue perceber tais pontos em
comum em obras de dois dos maiores pensadores do século XX, pode-se dar
um aspecto talvez mais abrangente na leitura. Ora, pensar Pablo Ibbieta
como exemplo da metafísica heideggeriana é algo que transcende o texto,
mas que não perde sua importância enquanto história, seja da filosofia ou
da própria literatura.

Com o estudo exposto, observa-se que pensar o direito assumindo
como pressuposto o horizonte literário propicia a compreensão da realidade
jurídica aportada sob um aspecto ficcional que instiga a reflexão, imagina-
ção e um olhar sobre si mesma enquanto realidade carente de completude,
vez que as respostas nem sempre se encerrarão na legislação crua mas sim
deverão ser criadas, em observância aos contextos fáticos e ao que o imagi-
nário coletivo anseia (OST, 2004).

A partir das teorias de Teubner e Luhmann, da forma especial como con-
cebem a interação dos subsistemas sociais e seus códigos o que poderíamos
SUMÁRIO



chamar de fricções subsistêmicas, podemos chegar à concepção de que não é
apenas a realidade social de atores que produz o direito, mas o inverso também
procede: o direito cria realidade social, no sentido de que o código enseja que
os atores sociais reordenem suas ações e expectativas conforme a lógica jurí-
dica subjacente às interações (TEUBNER, 1989).

O reconhecimento de que vivemos na era global em sociedades multi-
culturais, compostas de uma pluralidade de identidades, instiga a reflexão
a respeito das dificuldades de sustentar a importância da subjetividade para
o Direito. Entendida aqui, como constituída por questões particulares que
percorrem e transformam permanentemente a vida privada de cada indiví-
duo, como é o caso do amor, simbolicamente atribuídas pela co-evolução
sistemica. A teoria sistêmica, portanto, permite a compreensão de processos
coletivos, impiricamente constatáveis, em que o centro da ação não está lo-
calizado em forças macro ou microssociológicas, mas no código sistêmico
do direito.
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OS DESLOCADOS AMBIENTAIS E A VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS DIANTE DA VULNERABILIDADE
AMBIENTAL 

Ricardo Stanziola Vieira1

Cheila da Silva dos Passos Carneiro2

Resumo: O artigo objetiva abordar aspectos relevantes acerca da vulne-
rabilidade ambiental diante dos desastres ambientais, analisando as vio-
lações aos direitos humanos dos deslocados ambientais. Analisa-se ainda
se a pobreza é uma das causas de vulnerabilidade ambiental, que gera
uma maior exposição aos desastres supracitados acarretando violações
dos direitos humanos decorrentes e que exijam, portanto, respostas jurí-
dicas aos desastres ambientais. Demonstra-se a necessidade de políticas
territoriais que visem à redução da vulnerabilidade ambiental. Vale res-
saltar a significativa relevância de uma apropriada política de Bacia Hi-
drográfica na mitigação de impactos ambientais e na prevenção aos ris-
cos de desastres. O método de abordagem utilizado foi o indutivo, o
método de procedimento foi o monográfico e a técnica de pesquisa foi
a bibliográfica. As considerações finais trazem comentários e considera-
ções a respeito do tema abrangido ao longo deste artigo.

Palavras-chave: Deslocados Ambientais; Vulnerabilidade Ambiental; Di-
reitos Humanos; Desastres ambientais.

Resumen: el artículo pretende abordar cuestiones importantes relativas a
la vulnerabilidad ambiental frente a desastres ambientales, análisis de las
violaciones de los derechos humanos de los desplazados. Analiza si la
pobreza es una de las causas de la vulnerabilidad ambiental, que genera
una mayor exposición a los desastres antes mencionados conducen a vio-
laciones de derechos humanos y que requieren, por lo tanto, las respues-
tas legales a desastres ambientales. Demuestra la necesidad para la te-
rritorial políticas con el objetivo de la reducción de la vulnerabilidad
ambiental. Vale la pena mencionar la importancia de una adecuada po-
lítica de cuenca en la mitigación de los impactos ambientales y la preven-
ción de los riesgos de desastres. El método de enfoque utilizado fue el in-
ductivo, el método de procedimiento de que la investigación monográfica
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y bibliográfica era técnica. Consideraciones finales traen comentarios y
consideraciones sobre el tema cubierto a lo largo de este artículo.  

Palabras clave: Desplazamiento de Personas; Vulnerabilidad Ambiental;
Derechos Humanos; Desastres Ambientales.

INTRODUÇÃO
O objeto do presente artigo científico é o estudo da vulnerabilidade ambien-
tal dos direitos humanos dos descolocados que estão diante de desastres am-
bientais.

O referido artigo tem o objetivo de analisar as violações aos direitos
humanos dos deslocados ambientais e demostrar a necessidade de respostas
jurídicas para a diminuição da vulnerabilidade ambiental sofrida por eles. 

Os objetivos específicos são: a) estudar a vulnerabilidade ambiental
dos descolados ambientais e as violações de direitos humanos por eles so-
fridas; b) analisar se a pobreza é uma das causas de vulnerabilidade ambien-
tal; c) demostrar a necessidade de políticas territoriais que visem à redução
da vulnerabilidade ambiental e; d) apresentar a importância de uma política
de Bacia Hidrográfica para conter impactos ambientais e prevenir riscos de
desastres. 

Na delimitação do tema pesquisa-se o seguinte problema: Os desloca-
mentos ambientais gerados por desastres ambientais podem acarretar vio-
lações dos Direitos Humanos dos deslocados? 

Como hipótese ao problema considera-se preliminarmente que sim, ou
seja, os deslocados ambientais podem ter seus Direitos Humanos violados
devido a situação em que se encontram.

1. A VULNERABILIDADE AMBIENTAL DOS
DESLOCADOS DE DESASTRES AMBIENTAIS 
Antes de adentrar especificamente nas questões referentes a vulnerabilida-
des ambiental dos deslocados, é imprescindível refletir sobre as considera-
ções de Ruppel (2014. In: JUBILUT et al., 2017, p. 165):

A população mundial cresceu rapidamente nos últimos séculos, chegando a
mais de 7 bilhões de pessoas em 2011. A projeção é que chegue a 9,6 bilhões
em 2050 (Undesa, 2013). A expansão da raça humana, tanto em número de
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pessoas como em exploração per capita dos recursos terrestres, tem sido im-
pressionante. O esgotamento dos recursos naturais, a transformação da su-
perfície terrestre e o aumento da concentração atmosférica de dióxido de
carbono são alguns dos impactos da atividade humana na Terra e na atmos-
fera. As consequências dessas ações estão inseparavelmente ligadas às
transformações do clima, levando a raça humana a se defrontar com desafios
enormes advindos dos efeitos de mudanças climáticas, de facto e de iure
(RUPPEL, 2013).  

Para o autor “as mudanças climáticas são um risco para os sistemas hu-
mano e natural, uma vez que têm o potencial de pressionar ainda mais di-
versos aspectos da segurança humana, incluindo a migração ambiental”
(RUPPEL, 2014. In: JUBILUT et tal.,2017, p. 166). 

Muitas pessoas ao migrarem ou se deslocarem de seus lares, ou até
mesmo de seus países, têm motivos relacionados ao meio ambiente (ROPPEL,
2014. In: JUBILUT et tal.,2017, p. 169) dentre eles os desastres ambientais.

Segundo Castro (1998, p. 283) desastre é o resultado de eventos adver-
sos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerá-
vel), causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes
prejuízos econômicos e sociais. 

Carvalho (2015, p. 21) é brilhante ao contextualizar os desastres am-
bientais e a relação do Direito – cada vez maior -  com a atual realidade em
que a sociedade vive: 

Nossa era é uma época marcada pelos extremos. Eventos, comportamentos,
clima, acidentes, decisões. É nesse cenário e para esta conflitualidade que se
forma um Direito dos Desastres, tratando-se este também de um Direito ex-
tremo, fundado sob a ideia central de que a gravidade destes eventos exige
uma regulação sensível ao risco e a incerteza. Trata-se de um Direito que
chama a atenção da humanidade para a crise ambiental que se vive, enfren-
tando-se graves acidentes industriais, inovações tecnológicas que chegam
ao consumo generalizado e de maneira cada vez mais rápida, e efeitos de
uma natureza influenciada pelas mudanças climáticas.  

O PNUMA, (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO
AMBIENTE, 2008, p. 06. In: BRAVO et tal.,2012, p.83) por sua vez, define
os desastres ambientais como uma grave desordem no funcionamento da
sociedade ou comunidade que cause perdas humanas, econômicas, mate-
riais, ou ambientais com extensão maior do que a capacidade das comuni-
dades ou sociedades afetadas têm para enfrentá-la. 

E continua: “Um desastre é uma função do processo de risco. Ele re-
sulta da combinação de perigos, condições de vulnerabilidade e capacidade
SUMÁRIO



ou meios insuficientes para reduzir as consequências negativas potenciais
do risco”. (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AM-
BIENTE, 2008, p. 06. In: BRAVO et tal.,2012, p.83). 

Segundo Vieira e Cavedon (In: BRAVO et tal.,2012, p. 83), pode-se
extrair três elementos da ideia de desastre ecológico: “1) dimensão coletiva;
2) incapacidade das vítimas para enfrentar a situação de desastre sem auxílio
externo; 3) resultado de uma combinação de fatores ambientais, socioeco-
nômicos e institucionais [...] e a vulnerabilidade”. 

Para os autores (VIEIRA; CAVEDON, 2013. In: BRAVO et tal.,2012,
p.83), os riscos de desastre aparecerem quando o perigo e a vulnerabilidade
- social, física, ambiental ou econômica -  se interagem. “É justamente o
fator da vulnerabilidade que intensifica o perigo e contribui para a concre-
tização dos riscos”. 

Quanto aos fatores de vulnerabilidade, a pobreza se destaca ao fazer
dos mais pobres as vítimas preferenciais dos desastres (VIEIRA; CAVE-
DON, 2013. In: BRAVO et tal.,2012, p. 84).

Segundo os autores (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O
MEIO AMBIENTE, 2008 apud VIEIRA; CAVEDON, 2013, p. 84) a relação
entre a vulnerabilidade, a pobreza e os desastres pode ser explicada da se-
guinte forma:

[...] os pobres são os mais vulneráveis aos desastres porque eles são frequen-
temente forçados a se estabelecer nas áreas marginais e têm menos acesso à
prevenção, preparo e pronta advertência. Além disso, os pobres são os
menos resilientes na recuperação dos desastres porque eles não dispõem de
redes de suporte, seguros e opções alternativas de subsistência”. 

Além desta, para Vieira e Cavedon (2013. In: BRAVO et tal.,2012, p.
84) as relações entre a pobreza, a vulnerabilidade ambiental e os desastres
também se destacam por duas perspectivas enfatizadas durante a Declaração
de Hyogo, na Conferência Mundial para Redução de Desastres: “1) os de-
sastres dificultam ou mesmo impedem os programas de erradicação da po-
breza e, portanto, a redução dos desastres é condição para a erradicação da
pobreza; 2) os pobres são mais vulneráveis aos efeitos dos desastres”.

No texto da Declaração, a primeira perspectiva representa o impacto le-
sivo nos esforços para erradicação da pobreza com a ocorrência dos desastres.
Por sua vez, na segunda perspectiva, a Declaração refere-se aos desastres como
uma ameaça para segurança de pessoas e da comunidade –leia-se para a sobre-
vivência, dignidade e subsistência. Por isso, os autores refletem e afirmam que
as medidas utilizadas para a redução de riscos desastres e suas consequências
devem ser enfrentadas simultaneamente com a vulnerabilidade ocasionada
pela pobreza (VIEIRA; CAVEDON, 2013. In: BRAVO et tal.,2012, p. 84). 
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2. OS DESLOCADOS AMBIENTAIS E SEUS DIREITOS
Os desastres e a vulnerabilidade ambiental, ambos geram violações aos di-
reitos humanos, econômicos, civis, sociais e políticos, dentre eles, pode-se
ser citado um dos mais violados, o direito à vida (VIEIRA; CAVEDON,
2013. In: BRAVO et tal.,2012, p. 86). 

Neste contexto surge a justiça ambiental (VIEIRA; CAVEDON, 2013.
In: BRAVO et tal.,2012, p. 88):

A justiça ambiental tem como base justamente a aproximação entre esses sis-
temas jurídicos, enfatizando a relação entre degradação ambiental, a discri-
minação a pobreza, e a violação de direitos humanos. Está centrada em um
conjunto de direitos socioambientais substantivos e procedimentos forneci-
dos duplamente pelo direito ambiental e pelos sistemas jurídicos de proteção
aos direitos humanos. 

A justiça ambiental tenta então, aproximar estes sistemas para enfatizar
a vulnerabilidade ocasionada pelos desastres que tem dentre suas conse-
quenciais desastrosas a violação aos direitos humanos a justiça ambiental
vem especialmente para protegê-los (VIEIRA; CAVEDON, 2013. In:
BRAVO et tal.,2012, p. 88). 

Dentre os mais afetados pelos desastres, estão aqueles que são obriga-
dos a se deslocar “seja em consequência de seus efeitos, seja como medida
de prevenção em face dos riscos”. Cavedon-Capdeville (In: JUBILUT et
tal.,2017, p. 91-92) continua:

Os estados são responsáveis pela proteção, promoção e realização dos direi-
tos humanos de todas as pessoas sob sua jurisdição, compreendendo os des-
locados ambientais, em toda situação, especialmente em face das catástro-
fes. Estas não dispensam a proteção dos direitos humanos, ao contrário: os
impactos das catástrofes sobre os direitos humanos exigem uma proteção re-
forçada desses direitos em decorrência do aumento das vulnerabilidades. 

Os deslocados ambientais foram conceituados pelo Projeto de Conven-
ção sobre o Estatuto Internacional dos Deslocados Ambientais (2008, p. 382
apud VIEIRA; CAVEDON. In: BRAVO et tal.,2012, p. 94):

As pessoas físicas, as famílias e as populações confrontadas a um desastre
brutal ou gradual em seu ambiente afetando inelutavelmente suas condições
de vida e lhe forçando a deixar, com urgência ou no seu decorrer, seus luga-
res habituais de vida e requerendo sua relocação ou realojamento. 

Vieira e Cavedon (In: BRAVO et tal.,2012, p. 92-93) explica que os
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deslocamentos de indivíduos ou comunidades – sejam eles no interior de
um mesmo país ou entre países – são desafios para o direito ambiental e para
a justiça ambiental e ainda destaca que o direito internacional atual não conta
com normas jurídicas que regulamentem a proteção dos deslocados, princi-
palmente os interestatais. Segundo a autora, mesmo os deslocados internos
também não possuindo uma regulamentação específica contam com a aten-
ção por parte de organismos internacionais. O Escritório do Alto Comissa-
riado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, por exemplo, lançou
um conjunto de Princípios Orientadores Relativos aos Deslocados Internos. 

Cavedon-Capdeville (In: JUBILUT et tal.,2017, p. 94) afirma que o
Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, destaca na resolução
20/09 de 17 de julho de 2012, que os deslocados “devem beneficiar-se dos
mesmos direitos e liberdades que seus concidadãos, especialmente o direito
de gozar da liberdade de movimento e de residência”. Além disso, eles tam-
bém têm direito “à não discriminação, o direito de serem consultados e de
participarem de todas as fases do deslocamento, o direito à alimentação, à
saúde, à moradia, à educação ao respeito de seus bens e o direito dos grupos
vulneráveis [...]”.    

Vieira e Cavedon (In: BRAVO et tal.,2012, p. 93-94), destacam tam-
bém o Projeto de Convenção sobre Estatuto Internacional dos Deslocados
Ambientais, que tem uma proposta com o objetivo de contribuir para a ga-
rantia de direitos aos deslocados ambientais “ e organizar seu acolhimento
e seu eventual retorno aos seus lugares de origem”. Este projeto reconhece
como direito comuns a todos os deslocados ambientais, aos deslocados tem-
porários, definitivos, às famílias e populações deslocadas:

1) direito à informação e à participação; 2) direito à assistência e socorro; 3)
direito à água e à ajuda alimentar; 4) direito à habitação; 5) direito ao cui-
dado médico; 6) proteção aos direitos da pessoa; 7) direito ao respeito pela
unidade familiar; 8) direito à educação e à formação; 9) direito à subsistên-
cia pelo trabalho. Foi considerada a situação peculiar dos deslocados tempo-
rários, que dispõe de direitos específicos, além daqueles atribuídos a todos
os deslocados ambientais: 1) direito a um alojamento seguro; 2) direito a
reinstalação; 3) direito ao retorno; 4) direito à permanência prolongada. Os
deslocados definitivos também tiveram reconhecidos direitos específicos: o
direito ao realojamento e o direito à nacionalidade. Famílias e populações
deslocadas, por sua vez, têm direito à preservação da unidade familiar e as
populações são beneficiadas pelo regime jurídico aplicado às minorias, nos
países de acolhida. O Projeto prevê, além dos direitos reconhecidos aos des-
locados ambientais, uma estrutura administrativa e organizacional para a
implementação da Convenção, especialmente pela criação de uma Agência
Mundial para os Deslocados Ambientais. 
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Para Cavedon- Capdeville (In: JUBILUT et tal.,2017, p. 114), o Projeto
não cria novos direitos, mas reinterpreta os direitos humanos já garantidos
internacionalmente, e “no direito nacional da maior parte dos países as si-
tuações de deslocamento ambiental e as necessidades específicas dos des-
locados internos e externos e das pessoas ameaçadas de deslocamento por
razões ambientais”.  

3. pLANO DIREITOR E pOLÍTICA DE BACIA
hIDROGRáFICA NA MITIGAÇÃO DE IMpACTOS
AMBIENTAIS
Como costa no artigo 2º da lei de Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil - Lei Nº 12.608, de 10 de abril de 2012. (BRASIL, 2012) “Art. 2º  É
dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar
as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre”.

Os autores Faeber e Carvalho (2017, p. 383) afirmam que as diretrizes
da Política Nacional de proteção e de Defesa Civil “são estradas pelas quais
se deve caminhar”. Além disso, enfatizam-se que os entes federativos tra-
balhem articuladamente, adotando a bacia hidrográfica “como unidade de
análise das ações de prevenção; o planejamento com base em pesquisas e
estudos; a participação da sociedade civil; a abordagem sistêmica das ações
de prevenção com outras ações preventivas”.  

A bacia hidrográfica de que os autores Faeber e Carvalho se referiram
é definida por Tucci e Mendes (2006) como: “a bacia é toda a área que con-
tribui por gravidade para os rios até chegar a seção que define a bacia”.

Tucci e Mendes (2006) também definem a bacia hidrográfica no âmbito
do Plano de Bacia, além de trazerem considerações acerca da Avaliação Am-
biental Integrada e da Avaliação Ambiental Estratégica:

A bacia hidrográfica é o espaço definido de planejamento dos recursos hídri-
cos. Esta definição é decorrência do efeito integrado que tem a bacia de mon-
tante a jusante. O Plano de Bacia é o instrumento previsto na legislação de re-
cursos hídricos para o desenvolvimento da gestão na bacia hidrográfica. Tanto
a avaliação ambiental integrada como a estratégica podem fazer previsões
sobre a utilização da bacia, atuando como mecanismo de gestão ambiental e
integrador dos objetivos de desenvolvimento econômico e social com os usos
e o controle ambiental dos recursos hídricos.

A Resolução nº. 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA - dispõe que o estudo de impacto ambiental obedecerá:

Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em
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especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do
Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto,
confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;

II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados
nas fases de implantação e operação da atividade;

III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afe-
tada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, conside-
rando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;

lV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em im-
plantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade.

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambien-
tal o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o
Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do pro-
jeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclu-
sive os prazos para conclusão e análise dos estudos (BRASIL, 1986).

Dentre as diretrizes citadas, o inciso III, prevê que a bacia hidrográfica
deverá ser estudada definindo os limites de área geográfica afetada pelos
impactos. Sob este aspecto Tucci e Mendes (2006) evidenciam um caso em
que precisou-se estar em conformidade com a Resolução CONAMA nº
001/86: 

Em 2003, o IBAMA começou a exigir, no âmbito do licenciamento ambiental
de usinas hidrelétricas, que os estudos de impactos ambientais se reportassem à
bacia hidrográfica, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 001/86.
Paralelamente, alguns estados da Federação como o Paraná, Goiás e o Rio
Grande do Sul, já estavam incorporando aos seus instrumentos de planeja-
mento, uma avaliação integrada de suas bacias hidrográficas, com vistas a sub-
sidiar o licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos.

O artigo 1º da Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997 regulamenta que a Po-
lítica Nacional de Recursos Hídricos deverá basear-se em fundamentos, den-
tre os quais, consta no inciso V, a bacia hidrográfica. “V - a bacia hidrográ-
fica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Re-
cursos Hídricos” (BRASIL, 1997). 
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Na sequência o seu artigo 2º prevê os objetivos da Política Nacional de
Recursos Hídricos: 

Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de
água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;

II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o trans-
porte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;

III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais (BRASIL,
1997).

Com o que dispõem ambos os artigos, leva-se ao entendimento de que
a Bacia Hidrográfica é uma unidade territorial para a implementação da Po-
lítica Nacional de Recursos Hídricos e, por sua vez, tem o objetivo de nela,
realizar a prevenção e a defesa contra os ditos “eventos hidrológicos críticos
de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais”
(BRASIL, 1997). 

Neste sentido, a lei nº 12.608 de abril de 2012, em seu artigo 42, §2º
dispõe: “§ 2º O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as dis-
posições insertas nos planos de recursos hídricos, formulados consoante a
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997” (BRASIL, 2012). 

Logo, como os autores Faeber e Carvalho (2017, p. 394) refletiram
quanto a estes dispositivos: “ a referida lei é expressa ao determinar que o
conteúdo do plano diretor do Município deverá ser compatível com as dis-
posições inseridas nos planos de recursos hídricos”. 

Antes de continuar o pensamento dos autores, cabe uma breve defini-
ção de plano diretor (ESTADO DE SANTA CATARINA, 2009): 

Plano diretor: Segundo o Estatuto das Cidades, é definido como instrumento
básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da ex-
pansão urbana do município. É uma lei municipal elaborada pela prefeitura
com a participação da Câmara Municipal e da sociedade civil, visando esta-
belecer e organizar o crescimento, o funcionamento e o planejamento terri-
torial da cidade, bem como orientar as prioridades de investimentos

Carvalho (2015) ainda adverte que os municípios que estão incluídos no
cadastro nacional de municípios “com áreas suscetíveis à ocorrência de des-
lizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos
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ou hidrológicos correlatos deverão confeccionar seu Plano Diretor”, isto, in-
dependentemente de seu número de habitantes.

Faeber e Carvalho (2017, p. 390) continuam sua reflexão:  

O plano diretor do município é o instrumento apto para incluir, entre outras
normas, o mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de desli-
zamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos
ou hidrológicos correlatos (art. 42-A do estatuto da Cidade – Lei. 10.257/2001).
Além desse mapeamento, o Município apontará nas áreas mapeadas as que
não são edificáveis. O Município deverá considerar a legislação federal e
estadual sobre o ordenamento do território, a legislação florestal (princi-
palmente as áreas de prevenção permanente nas margens dos cursos de
água e nas montanhas) e o plano de recurso hídrico da bacia hidrográfica,
levando-se em conta que, na designação das áreas de risco, o Município
pode ser mais exigente que as leis dos outros entes federados, mas não
menos exigente.

Tucci e Mendes (2006) também afirmam que na maioria das vezes no
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano das cidades não existe nenhuma
restrição quanto à ocupação das áreas de risco de inundação e que anos sem
enchentes já são razão suficiente para que estas áreas sejam ocupadas. 

Carvalho (2015) ainda acautela: 

A título exemplificativo, o Plano Diretor de Bacia Hidrográfica deve, além
de realizar o diagnóstico das áreas de risco de inundação ao longo da bacia
hidrográfica, indicar, a partir das informações existentes, medidas para res-
trição de ocupação de áreas de risco e restrições às outorgas de uso de recur-
sos hídricos, sempre com a finalidade de reduzir riscos.

Como bem descrevem os autores (TUCCI; MENDES, 2006): “A inun-
dação do leito maior dos rios é um processo natural, como decorrência do
ciclo hidrológico das águas. Quando a população ocupa o leito maior, que
são áreas de risco, os impactos são frequentes”. 

Os principais impactos para a população por ocuparem estas áreas de
risco são perdas matérias, interrupção de atividades econômicas, contami-
nação por doenças (leptospirose, cólera, entre outras) e a própria contami-
nação da água por depósitos de material tóxico, estações de tratamentos
entre outros. (TUCCI; MENDES, 2006). 

E por fim, nas palavras de Carvalho (2015), diante do perfil brasileiro
caracterizado pelas ocorrências de desastres – dentre eles as inundações, pro-
cessos geológicos e hidrológicos conexos –  faz-se “necessária inserção do
horizonte futuro nas decisões acerca da proteção ambiental e da ordenação
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do solo, a fim de tornar as comunidades e as cidades menos vulneráveis e
mais resilientes a catástrofes ambientais”.

CONSIDERAÇõES FINAIS
O presente artigo ao longo de seu desenvolvimento abordou aspectos rele-
vantes sobre a vulnerabilidade ambiental sofrida pelos deslocados ambien-
tais diante de um desastre ecológico.

Dentre estes aspectos, foram estudados conceitos, reflexões de reno-
mados autores acerca da vulnerabilidade ambiental e também dos desastres
os quais são, na maioria das vezes, responsáveis por colocarem pessoas em
condições de vulnerabilidade. 

Ele também contou com riquíssimas reflexões acerca das violações so-
fridas pelos deslocados e quais seus direitos diante de uma situação de vul-
nerabilidade, já que os mesmos não têm outra alternativa senão se deslocar
em busca de proteção e abrigo. 

O problema sugerido para este artigo científico foi justamente se: Os
deslocamentos ambientais gerados por desastres ambientais podem acarre-
tar violações dos Direitos Humanos dos deslocados?

A hipótese sugerida foi: considera-se preliminarmente que sim, ou seja,
os deslocados ambientais podem ter seus Direitos Humanos violados devido
a situação em que se encontram. 

Ao final, comprova-se a hipótese de que os deslocados ambientais podem
ter seus Direitos Humanos violados devido a situação em que se encontram.

Neste estudo também buscou-se estabelecer fundamentos que regula-
mentassem a necessidade do estudo de bacia hidrográfica para a mitigação
de impactos ambientais, assim como a importância do mapeamento feito
pelo plano diretor de locais suscetíveis a deslizamentos, inundações... ou
seja, de áreas que causem algum risco para a comunidade e seu entorno.

Atitudes como estas são necessárias para contribuir com a proteção do
meio ambiente. Consequentemente com isso consegue-se mitigar os impac-
tos ambientais sofridos pelas comunidades que vive nestes locais, tornan-
do-as menos vulneráveis em situações de desastres ambientais que necessi-
tem de seu deslocamento para busca de abrigo.
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UMA ANÁLISE DAS GARANTIAS TRABALHISTAS: NA
NOVA LEI DE MIGRAÇÃO, UTILIZANDO OS
MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS DOS HAITIANOS
PARA O BRASIL 

Cristiane Borges Scheid1

Resumo: Este artigo se destina a análise das garantias trabalhistas aos
imigrantes presentes na nova Lei de Migração, utilizando os movimentos
migratórios dos haitianos como fonte de pesquisa. Serão analisados os
principais obstáculos destes refugiados ambientais no que tange ao di-
reito ao trabalho, observando os princípios trabalhistas, a legislação já
existente e o posicionamento do poder judiciário. Também será analisado
se a nova legislação por si só é capaz de compreender todos os obstá-
culos e empecilhos implícitos nestas garantias. A metodologia deste tra-
balho é a metodologia qualitativa, de forma dedutiva, pois serão apre-
sentadas as relações de trabalho com imigrantes na nova legislação e
também as que já acontecem na sociedade sem a normativa.

Palavras-chave: Direito do trabalho. Lei de Migração. Imigrantes. 

Abstract: This paper is intendend to analyse the labour guarantees to im-
migrants presente in the new migration law, using the haitians migratory
movements as research source. The main obstacles of this environmental
refugees with regards to the right to work, will be analyzed observing the
labour principles, the existing legislation and the position of the judiciary.
Also will be analyse if the new legislation is capable of involve all the ob-
stacles and impediment implicit in this guarantees. The methodology this
papers is the qualitative methodology, in a deductive form, because the
work relationchip with immigrants will be presented in the new legislation
and also those that already happen in society whithout the normative.

Keywords: Labour Law. Migrations Law. Immigrates. 
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1 INTRODUÇÃO
No ano de 2010, após um desastre ambiental, causado por um terremoto no
Haiti, muitos haitianos passaram a solicitar refúgio para o Brasil, a fim de
começar uma nova vida, com melhores condições econômicas e oportuni-
dades de trabalho. Ocorre que na legislação brasileira, ao tempo do ocorrido,
não havia uma previsão legal a qual estes refugiados se enquadrassem, pois
de acordo com a legislação, vigente ao tempo do fato, estas pessoas não se
enquadravam no conceito de refugiado. A Lei em vigor era a 9.474/97 que
estabelecia a definição de refugiado em seu artigo 1º como:

I - Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: I - devido a funda-
dos temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade,
grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionali-
dade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país.

Desta forma, estas pessoas não se enquadravam de nenhuma forma no
ordenamento jurídico brasileiro. Após uma análise sobre o caso em que os
haitianos se encontravam, o Conselho Nacional para Imigração (CNIg) con-
cedeu a estes o chamado visto humanitário, que contempla a residência per-
manente no país, bem como a possibilidade de emissão de carteira de traba-
lho para que pudessem começar a se estabelecer no país.

No dia 24 de maio de 2017, foi aprovada a nova de Lei de Migração nº
13.445 de 2017 no Brasil, revogando o antigo estatuto do estrangeiro lei nº
6.815 de 1980. A Lei foi criada sob a luz da Constituição Federal de 1988 e
de acordo com o previsto no artigo 5º onde expressa que:

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili-
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Nota-se que a Constituição Federal expressa igualdade entre nacionais
e estrangeiros. A nova Lei de Migração acresce diversas garantias sociais
aos imigrantes conforme a Constituição já fazia e os trata pelo viés dos Di-
reitos Humanos, de forma que os acolhe ao invés de restringir sua entrada,
como muitos países na atual situação mundial vêm fazendo a fim de garantir
segurança e estabilidade a população. 

Conforme referido, após o desastre ambiental ocorrido no Haiti em
2010, inúmeros haitianos vem para o Brasil a fim de encontrar refúgio, tra-
balho e uma vida mais digna. Ao tempo destes novos fluxos migratórios, a
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lei em vigor no Brasil era o estatuto do estrangeiro que não contempla a si-
tuação destes, o que chamamos de refugiados ambientais, que são pessoas
“que realizam movimentos migratórios motivados por condições ambientais
adversas” (CLARO, 2012, p.17), estes imigrantes receberam então o cha-
mado visto humanitário criado pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério
das relações Exteriores a fim de permitir a instalação destes no país. 

Diante do exposto, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitiu
a portaria de nº. 275 de 2015, autorizando a emissão de Carteiras de Trabalho
e Previdência Social (CTPS) aos haitianos chegados ao Brasil a fim de que
os mesmos pudessem trabalhar. Eles passaram a ter o direito ao trabalho o
que está previsto na nova Lei de Migração em seu artigo 3º XXII – “Proteção
ao mercado de trabalho nacional”, ocorre que esta garantia não esclarece a
instrumentalidade de como estas relações serão aplicadas na prática. 

O objetivo deste artigo é analisar a efetividade das garantias trabalhis-
tas na nova legislação, através de pesquisa jurisprudencial e doutrinária, a
fim de compreender como se darão as relações trabalhistas sob a nova lei, e
compreender se ela prevê todos os obstáculos que podem existir, como lín-
gua, cultura entre muitos implícitos nestes casos. 

O procedimento da pesquisa foi baseado em material bibliográfico e
análise de conteúdo, através de livros, artigos, legislações, doutrina, além
dos meios virtuais. A limitação da pesquisa deste é a análise de pontos es-
pecíficos na nova Lei de Migração no Brasil como o direito ao trabalho, fa-
zendo uma pesquisa detalhada da aplicabilidade de fato destes novos pontos
da lei no dia a dia da sociedade. 

O direito ao trabalho e a imigração, são direitos pertinentes a todos os
seres humanos. A implementação destas garantias em uma nova legislação
é um avanço para a sociedade brasileira, mas se faz necessário uma com-
plementação, através de normativos referentes à instrumentalidade destas
novas relações, para que o trabalhador imigrante não tenha seus direitos le-
sados de nenhuma forma.

2 DOS MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS
Os movimentos migratórios impulsionados pela busca de trabalho e melho-
res condições de vida não caracterizam novidade em nossa sociedade, “foi
o trabalho que fez “nascer” o imigrante, que o fez existir; e esse trabalho,
que condiciona toda a existência do imigrante, não é qualquer trabalho, não
se encontra em qualquer lugar, ele é o “mercado de trabalho para imigrantes”
lhe atribui”. (SAYAD, 1998, p. 55) “Os seres humanos sempre se desloca-
ram em busca de novas oportunidades ou para escapar da pobreza, de con-
flitos, de desastres ou degradação ambiental” (FARIAS, 2015, p. 42), e his-
toricamente o Brasil foi composto por imigrantes. Ocorre que, desde o ano
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de 2010, com o terremoto que devastou o Haiti prejudicando diretamente
mais de 2 milhões de pessoas e contabilizando o óbito de mais de 300 mil,
a população viu a necessidade de buscar um novo território para se estabe-
lecer e aos poucos enxergaram no Brasil a oportunidade que almejavam.  

Chegando ao Brasil, os haitianos precisaram entrar com solicitação de
refúgio junto ao Departamento da Polícia Federal, que é responsável fisca-
lização de entrada e saída de pessoas do país, conforme observa Joseane Ma-
riéle Schuck Pinto (2015, p. 08):

As solicitações de refúgio pelos haitianos são realizadas junto ao
Departamento da Polícia Federal, momento em que os migrantes externam
sua vontade de solicitar o reconhecimento da condição de refugiado, tendo
início, portanto, a solicitação de refúgio. Da mesma forma serão tomadas a
termo as declarações dos solicitantes prestadas à autoridade imigratória. A
Polícia Federal emitirá protocolo em favor do solicitante e de seu grupo fa-
miliar que se encontre no território nacional, o qual autorizará a estada até a
decisão final do processo.

Inicialmente no ano de 2011, em torno de 4.000 haitianos haviam aden-
trado em solo brasileiro e solicitado refúgio, o que ocasionou o primeiro
conflito de legislação. De acordo com o estatuto dos refugiados de 1997 so-
mente eram considerados refugiados, aqueles que:

Artigo 1º I – devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça,
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontra-se fora
de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção
do país; 

II – não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua resi-
dência habitual, não possa ou não queira regressar a ele;

III – devido à greve e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado
a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. 

Como verificado na legislação, a condição em que se apresentavam os
haitianos, eles não se enquadravam em nenhuma das hipóteses previstas
pela legislação vigente. A definição que mais se aproxima da realidade vi-
vida por estas pessoas é a que a que consta na cláusula terceira da Declaração
de Cartagena de 1984, que diz que:

Reiterar que, face à experiência adquirida pela afluência em massa de refugia-
dos na América Central, se toma necessário encarar a extensão do conceito de
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refugiado tendo em conta, no que é pertinente, e de acordo com as caracte-
rísticas da situação existente na região. Deste modo, a definição ou o con-
ceito de refugiado recomendável para sua utilização na região é o que, além
de conter os elementos da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967, con-
sidere também como refugiados as pessoas que tenham fugido dos seus paí-
ses porque a sua vida, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela
violência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a viola-
ção maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham per-
turbado gravemente a ordem pública.

Desta forma, embora não haja previsão no ordenamento jurídico bra-
sileiro, sobre refugiados nestas circunstâncias, existe a possibilidade de um
olhar mais abrangente para o caso em tela no sentido de ampliar o signifi-
cado da palavra refugiado, sob o viés desta definição. Já que o desastre am-
biental sofrido por este povo realmente perturbou gravemente a ordem pú-
blica de seu país. 

A definição de um olhar mais abrangente no que tange as causas de di-
reitos humanos na esfera internacional, já estava consolidada na própria
Constituição Federal, segundo explanação de Flávia Piovesan (2016, p. 95):

Enfatiza-se que a Constituição Brasileira de 1988, como marco jurídico da
institucionalização dos direitos humanos e da transição democrática do país,
ineditamente, consagra o primado do respeito aos direitos humanos como
paradigma propugnado para a ordem internacional. Esse princípio invoca a
abertura da ordem jurídica brasileira ao sistema internacional de proteção
aos direitos humanos e, ao mesmo tempo, exige uma nova interpretação de
princípios tradicionais como a soberania nacional e a não intervenção, im-
pondo a flexibilização e relativização desses valores. Se para o Estado brasi-
leiro a prevalência dos direitos humanos é princípio a reger o Brasil no cená-
rio internacional, está-se consequentemente admitindo a concepção de que
os direitos humanos constituem tema de legítima preocupação e interesse da
comunidade internacional.

A autora diz que se a própria Constituição positivou que os direitos hu-
manos são base da lei maior presente no ordenamento jurídico vigente, é ne-
cessário que se amplie a interpretação das situações e se tenha um novo olhar
sobre os princípios tradicionais do direito brasileiro. É necessário adaptar
as normas para que realmente seja possível expressar, através da lei, a preo-
cupação com os direitos humanos. 

O Ministério Público Federal (MPF) entendendo que se trava de uma
causa de ferimento a direitos humanos e compartilhando do entendimento
de Flavia Piovesan analisado anteriormente intentou a ação civil pública de
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nº 1.10.00.000134/2011-90, com o intuito de reiterar que a condição destas
pessoas era frágil e que o dano ambiental do qual estavam fugindo atingia
seus direitos humanos fundamentais. O MPF reitera o seguinte:

Assim, considerando que os haitianos não estão migrando para o Brasil por
outro motivo que não a extrema necessidade de buscar uma vida mais digna, de
fugir de uma situação de absoluta privação dos direitos humanos mais básicos,
que representa uma “grave e generalizada violação de direitos humanos”, não é
possível deixar de reconhecer a condição de refugiados desses migrantes.

Nesta fala do MPF fica exemplificado a apreciação mais abrangente
da norma e uma interpretação que vai de encontro aos direitos humanos bá-
sicos do ser humano. 

Diante desta realidade, e sem previsão legal para receber estas pessoas
como refugiados no Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego conjunta-
mente com o Ministério da Justiça concedem então o visto humanitário atra-
vés da Resolução Normativa de n. 97 que diz que “Consideram-se razões
humanitárias, para efeito desta Resolução Normativa, aquelas resultantes
do agravamento das condições de vida da população haitiana em decorrência
do terremoto ocorrido naquele país em 12 de janeiro de 2010”, com a criação
desta política pública, mais de 43 mil haitianos foram beneficiados com a
permanência em solo brasileiro e ficou reconhecido que os imigrantes hai-
tianos estavam passando por uma situação que carecia de ajuda humanitária
assim como afirma o MPF na ação civil, o que incentivou mais pessoas a
virem para o Brasil tentar um recomeço. 

A estes imigrantes é garantido o direito ao trabalho como observa o Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST):

Ao trabalhar no país, o estrangeiro passa a ter os mesmos direitos trabalhis-
tas de um empregado natural do Brasil, como 13º salário, FGTS e férias de
30 dias, entre outros. Também vale destacar a jornada padrão de oito horas
diárias ou 44 por semana, com um dia de folga, preferencialmente aos do-
mingos. São inúmeras as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, nas
quais estrangeiros conseguem o reconhecimento de direitos decorrentes da
relação de emprego.

Muito embora a legislação de migração não seja específica a respeito
da situação destas pessoas, a elas são garantidos os mesmos direitos traba-
lhistas como observa o Tribunal, em face de aplicação de norma constitu-
cional. Ocorre que muitas vezes os próprios haitianos é que não tem conhe-
cimento destas garantias, por falta de informações e desconhecimento da
legislação brasileira. 
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A respeito deste desconhecimento, em situação análoga no direito ale-
mão, se originou o conceito de risco linguístico, que segundo as palavras de
Marília Zanchet (2006, p. 116):

Ao constatar-se a importância da informação enquanto forma de tutela do
estrangeiro, a ponto de se defender o princípio da vulnerabilidade como ins-
trumento dessa defesa, já que, em última análise, a vulnerabilidade é deter-
minada pela ausência de informação. O fato de as partes não falarem a
mesma língua, pode levar a problemas de comunicação e compreensão, con-
sequentemente. Os atos jurídicos e outros comportamentos juridicamente
relevantes tornam-se assim frequentemente equívocos.

Ocorre que quando um estrangeiro está realizando algum ato jurídico,
em idioma diferente do seu, ou está amparado por uma legislação escrita em
idioma que desconhece, ocorre o chamado risco linguístico, pois esta pessoa
fica em situação de vulnerabilidade frente a outra parte por não compreen-
der, seja sua língua ou suas leis. 

3 DA FALTA DE AMpARO pELO ESTADO
Estando em posse de toda sua documentação formal e aptos a começarem a
trabalhar, os imigrantes se veem diante de mais um impasse, a falta de polí-
ticas públicas de inserção na sociedade e em nossa cultura. Estas pessoas
estão vindo de um país completamente diferente do Brasil, com outra cul-
tura, outro idioma, outra educação, outra forma de viver, e, ao chegarem
aqui, acabam percebendo que muitas destas diferenças viram empecilho na
hora da busca pelo recomeço, como ressaltam Patrícia Rodrigues de Sá e
Filipe Rezende Silva (2016, p. 03):

A chegada de haitianos não foi, no entanto, acompanhada por políticas de in-
clusão e aculturação. Aos imigrantes, é concedida a documentação para que
permaneçam e trabalhem no Brasil, mas a partir do preenchimento deste
quesito formal, todo o trabalho de aculturação e inserção fica a cargo de es-
forços solidários de instituições da sociedade civil. As tentativas pontuais de
inserção tendem a esbarrar na falta de conscientização por parte da socie-
dade de acolhida, para a qual não têm sido formuladas estratégias de cons-
cientização e reflexão.

A falta destas medidas mencionadas pelos autores reflete nas principais
causas de dificuldade de inserção na sociedade por parte dos haitianos, embora
o estado tenha se prontificado a abrir as fronteiras e receber de forma legal
estas pessoas, a falta de políticas públicas para a inserção delas na sociedade
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refletem em obstáculos práticos do dia a dia como o idioma, que é muito di-
ferente do Crioulo falado no Haiti, sendo esta a principal dificuldade dos mes-
mos ao adentrarem no Brasil. 

3.1 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
Analisando as garantias de direitos fundamentais presentes Constituição Fe-
deral, elas positivam que “todos em território nacional são iguais perante
lei, sem distinção de qualquer natureza”, ou seja, por mais que se trate de
uma situação com um refugiado ambiental em posse de um visto humanitá-
rio ele se enquadra nesta descrição.  Dentre os direitos fundamentais garan-
tidos a todos, estão à saúde, a educação, a moradia, o trabalho entre outros.

Mesmo que exista a previsão de uma igualdade, é notória a diferença
de tratamento e de prestação de direitos fundamentais e sociais, não somente
para os haitianos nesta situação como de outros imigrantes em território bra-
sileiro que muitas vezes desconhecem seus próprios direitos, ou não sabem
a quem recorrer quando se sentem negligenciados em determinada situação. 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos foi tema do XXIV Con-
gresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Direito na Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte no ano
de 2015. Durante o congresso, foram relatadas situações de negligência de
direitos a trabalhadores haitianos no Acre, como no artigo de Juliana Silva
e Lais Giovanetti (2015, p. 403):

Estes trabalhadores imigrantes, que eram submetidos à seleção pela espes-
sura da canela, pela genitália e pela idade. Ressaltou que os abrigos que
comportavam 200 pessoas contavam com quase 1.000, fato que revela a
completa deficiência da assistência humanitária inicialmente ofertada pelo
Brasil aos trabalhadores haitianos, verificada na extrema precariedade do
alojamento, abrindo a porta para situações de óbito, como a morte recente de
uma haitiana de 27 anos, com diagnóstico de pneumonia.

De acordo com este relato, fica evidente a falta de acesso a direitos básicos
por estes trabalhadores e uma distinção entre brasileiros e estrangeiros pela
forma de tratamento. Estes imigrantes estão em situação de vulnerabilidade de
várias formas, e este tratamento por parte dos empregadores é uma demons-
tração daquilo que deve ser erradicado nas relações de trabalho no Brasil.

Estas situações acontecem devido ao fato de que muitos, por não terem
domínio da língua portuguesa, acabam assinando contratos de trabalho abusi-
vos, sem saber de seus direitos trabalhistas e humanos, devido a isto acabam
se submetendo a este tipo de tratamento desumano para conseguir sobreviver. 

Estas situações de trabalho abusivas infelizmente não são raras nas relações
de trabalho com imigrantes, segundo pesquisa de Magalhães (2017, p. 173):
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As mais duras condições de trabalho tendem a ser suportadas. Não por uma
suposta maior resistência dos trabalhadores à estas condições, que levaria
facilmente ao equívoco da naturalização das violações trabalhistas a que
estão submetidos, mas sim pela necessidade – dependência – destas remes-
sas em seu país de origem.

Trabalhos com violações trabalhistas, sem segurança, saúde e outras
garantias constitucionais, são suportados por estes trabalhadores, devido ao
fato de eles necessitarem do salário fruto de seu labor, para enviar aos fami-
liares que ainda estão no Haiti em situação de extrema fragilidade humana
e social.

3.2 DOS DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALhADORES
Os direitos sociais dos trabalhadores são basicamente divididos em duas ca-
tegorias: direitos individuais de trabalho, previstos no artigo 7º da Consti-
tuição: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social” e direitos coletivos previstos nos
artigos 8 9 10 e 11 da mesma que discorrem acerca de associação sindical,
direito a greve e eleição de um representante nas empresas que possuam
mais de 200 funcionários. Estes direitos e todos os outros que versam sobre
melhoria de condição social são considerados direitos sociais dos trabalha-
dores. Embora algumas garantias dependam de legislação complementar,
uma vez previstas na lei, toda e qualquer conduta do empregador que não
esteja de acordo com a norma está indo contra os direitos dos trabalhadores,
sejam brasileiros natos ou estrangeiros.

Dentre os direitos sociais dos trabalhadores os mais importantes como
saúde, educação e lazer serão apontados. 

3.2.1 SAÚDE
A saúde é um direito básico inseparável do direito à vida, que por ser o maior
bem do ser humano possui garantia no texto constitucional, conforme artigo
196 da Constituição: 

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 pro-
moção, proteção e recuperação.

Todos os direitos sociais do trabalhador são de extrema relevância, mas
“no caso específico da saúde, como, de resto, ocorre com uma série de di-
reitos fundamentais, parece elementar que, por sua direta ligação com o pró-
prio direito à vida e com o direito a integridade física e corporal, que, por
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sua natureza, são direitos de todos, nos encontramos também diante de um
direito de toda e qualquer pessoa humana” (SARLET, 2007, p. 1-17).

A saúde sendo um direito fundamental à vida e a dignidade da pessoa
humana, é estendida a toda e qualquer pessoa que esteja em solo brasileiro,
sem diferenciação nenhuma. 

O direito a saúde no ambiente de trabalho é de total importância, e a
legislação vigente CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) trata deste tema
de forma clara e taxativa em seu artigo 166: 

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento
de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação
e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam com-
pleta proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.

A empresa que deixa de observar esta determinação a respeito da pre-
venção a saúde de seus colaboradores poderá ter o contrato de trabalho anu-
lado com os mesmos, como explica Carlos Bezerra Leite (2017, p. 379):

Em relação ao contrato de trabalho, parece-nos que haverá́ lesão suscetível
de anulação contratual quando o empregado, sob premente estado de neces-
sidade (de empregado e com filhos menores para criar), ou por inexperiência
(é analfabeto, por exemplo), aceitar exercer alguma atividade laboral alta-
mente nociva à sua saúde sem receber, por exemplo, o adicional de insalu-
bridade e os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs.

O funcionário que desenvolve atividade laboral com risco de dano à
saúde, tem o direito a receber equipamentos de proteção e um adicional a
ser pago em valor no seu salário devido a este motivo, como observa o autor. 

Na relação de trabalho com pessoas de diferentes nacionalidades, que
por muitas vezes desconhecem seus direitos no contrato de trabalho, a fis-
calização destes casos de periculosidade e insalubridade se fazem ainda mais
necessárias, para que estas pessoas não tenham seu direito básico a saúde e
a vida negligenciados. 

3.2.2 DA EDUCAÇÃO
O direito a educação é uma garantia constitucional que está prevista no ar-
tigo 205 da Constituição que descreve: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e in-
centivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho.
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É através da educação que um profissional se qualifica para o mercado
de trabalho e como a própria Constituição determina é dever do Estado e da
sociedade proporcionar condições para que isto aconteça. 

A validação de diploma emitido por universidades estrangeiras está
prevista na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional que diz que as
universidades públicas que tenham o mesmo curso ou em uma linha de equi-
valência poderão efetivamente realizar esta validação respeitando os acor-
dos internacionais vigentes. Ocorre que, no caso dos haitianos, esta valida-
ção têm se tornado um problema, não há uma uniformidade na lei quanto ao
processo de validação do diploma no âmbito nacional é deixado a cargo da
instituição educacional determinar como o processo será realizado e quais
os critérios serão utilizados. No caso dos haitianos, pessoas passaram por
um desastre ambiental e saíram, muitas vezes, fugidas de suas casas, deter-
minados protocolos se tornam impossíveis de serem cumpridos. 

De acordo com dados apurados pela FGV (Fundação Getúlio Vargas)
no ano de 2014, haviam 440 imigrantes haitianos com curso superior, de
carteira assinada trabalhando no Brasil, destes apenas 15 realmente exer-
ciam função compatível com sua formação acadêmica. A maioria dos demais
trabalhavam em funções que exigiam apenas o ensino fundamental e que
remuneravam salário compatível a escolaridade de ensino fundamental. 

É preciso unificar o procedimento de validação de diploma em todo
território nacional, facilitando assim que profissionais talentosos vindos do
exterior não se desmotivem com o trabalho no Brasil. A educação é capaz
de transformar a vida de um trabalhador. 

Pensando na educação a ONU desenvolveu o projeto da cartilha de por-
tuguês para refugiados como descrevem em seu trabalho de conclusão Da-
niela, Lannay e Thaís (2016, p. 66):

Para diminuir os impactos, sendo este a língua, foram criados alguns proje-
tos e ações destinados a esse público. Um dos projetos criados pela ONU foi
à cartilha de português do Brasil para refugiados criada em 2015. A cartilha
tem por principais objetivos apresentar a nossa língua através de informa-
ções sobre preenchimentos de alguns formulários, raça e etnia, direito das
crianças, transportes públicos entre outras temáticas.

Esta cartilha explicativa descreve coisas básicas do dia a dia, que por
mais simples que pareçam, como pegar um ônibus por exemplo, podem ser
um grande desafio para refugiados que não falam português. Como o dever
de promover a educação também é da sociedade, esta iniciativa demonstra
que mesmo que o estado não tenha tomado nenhuma providência até o mo-
mento, no que diz respeito a proporcionar aulas de português aos refugiados,
de alguma forma, uma parte das pessoas este obtendo este acesso.
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3.2.3 DO LAZER
O direito ao lazer está previsto juntamente com os demais direitos sociais
no artigo 6º da Constituição Federal e no âmbito do direito do trabalho é
considerado desafiador por alguns pesquisadores. 

O tempo de descanso do trabalhador, não é somente uma necessidade,
mas sim a garantia ao empregador de que com o corpo e a mente descansa-
dos, o trabalhador desempenhará melhor suas atividades.

O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública em
face da união federal, com base nos movimentos migratórios dos haitianos.
Na decisão liminar desta ação, é relatado pela juíza do trabalho Silmara Ne-
grett Moura o tratamento dos alojamentos:

Ressalta que os abrigos que comportavam 200 pessoas atualmente contam
com quase 1.000, fato que revela a completa deficiência da assistência hu-
manitária inicialmente ofertada pelo Brasil aos trabalhadores haitianos e de
outras nacionalidades, verificada na extrema precariedade do alojamento,
cujos imigrantes permanecem no chão, fazendo refeições ao relento, sem
nenhuma assistência médica e hospitalar, abrindo a porta para situações de
óbito, como a morte recente de uma haitiana de 27 anos, com diagnóstico de
pneumonia. 

Esta ação civil pública demonstra que o direito ao lazer e o respeito aos
Direitos Humanos básicos nem sempre são respeitados, o que reforça a ne-
cessidade de uma fiscalização incisiva por parte do estado, nas relações de
trabalho com imigrantes. Sem o devido descanso, não há que se falar em di-
reito ao lazer e menos ainda em trabalho legal. O que se observa no relato
da juíza é um trabalho análogo a escravidão.

4 DO DIREITO AO TRABALhO DOS ESTRANGEIROS
A Constituição Federal garante aos trabalhadores estrangeiros uma igual-
dade de direitos aos brasileiros natos desde 1988. O estatuto do estrangeiro
apenas estabelece determinadas situações relacionadas a trabalhadores es-
trangeiros, mas não há nenhum artigo que transcreve na letra fria da lei o di-
reito ao trabalho. 

A competência será da Justiça do Trabalho, exatamente como no caso de
trabalhadores brasileiros natos e o critério da comarca a ser distribuído o pro-
cesso, será do local da prestação do serviço, mesmo que tenha sido contratado
em outro local, conforme a Consolidação das Leis Trabalhistas no artigo 651
“A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela
localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao
empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro”. 
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A nova Lei de Migração inova ao trazer em seu texto o direito ao tra-
balho no artigo 3º XI, a fim de que esta garantia se estenda, sem distinção
de qualquer natureza, aos estrangeiros residentes no país, o que caracteriza
um avanço para os estrangeiros.

O direito do trabalho no âmbito internacional nos remete a OIT (Orga-
nização Internacional do Trabalho) que atua nesta causa desde 1919, reali-
zando tratados, convenções e recomendações acerca de assuntos relaciona-
dos ao direito do trabalho e tem o objetivo de promover oportunidades para
que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produti-
vo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. 

O conceito de trabalho decente, formalizado pela OIT em 1999, sinte-
tiza a sua missão histórica de promover oportunidades para que homens e
mulheres possam ter um trabalho produtivo e de qualidade, em condições
de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana, sendo considerado
condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigual-
dades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvi-
mento sustentável. (OIT, 1999)

A OIT possui pontos específicos e estratégicos a respeito do direito do
trabalho para estrangeiros. Estes pontos estão sintetizados na Declaração
sobre princípios e direitos fundamentais no trabalho e seu segmento. Esta
declaração deu origem a convenção n. 97 sobre os Trabalhadores Migrantes
e entrou em vigor no Brasil em 18 de junho de 1966, ou seja, 50 anos antes
da nova Lei de Migração e descreve em seu texto orientações as quais os es-
tados membros devem adotar em seus países. 

Dentre as recomendações o artigo 2º e 4º são a base para os trabalha-
dores estrangeiros. O artigo 2º diz que:

Todo Membro para o qual se ache em vigor a presente Convenção obriga-se
a manter um serviço gratuito adequado incumbido de prestar auxílio aos tra-
balhadores migrantes e, especialmente, de proporcionar-lhes informações
exatas ou assegurar que funcione um serviço dessa natureza. Como observa-
mos anteriormente o Brasil ainda carece deste serviço. No artigo 4º: “Todo
Membro deverá ditar disposições, quando for oportuno e dentro dos limites
de sua competência, com objetivo de facilitar a saída, a viagem e a recepção
dos trabalhadores migrantes. 

Este artigo demostra a preocupação com as oportunidades de traba-
lho oferecidas a estes trabalhadores estrangeiros, que, por muitas vezes,
somente são oportunizados a trabalhar em subempregos, justamente por
serem estrangeiros.

Existe ainda a Convenção n. 111 da OIT, que trata sobre discriminação
em matéria de emprego e ocupação, está em vigor no Brasil, em forma de
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decreto, desde 19 de janeiro de 1968. O artigo segundo desta convenção
trata a respeito da igualdade entre os trabalhadores: 

Qualquer Membro para o qual a presente convenção se encontre em vigor
compromete-se a formular e aplicar uma política nacional que tenha por fim
promover, por métodos adequados às circunstâncias e aos usos nacionais, a
igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de emprego e profis-
são, com o objetivo de eliminar toda discriminação nessa matéria.

O tratamento igualitário de que fala se baseia na não discriminação,
que é de suma importância no caso dos estrangeiros, que, por muitas vezes,
são alocados em vagas de trabalho inferiores, por não serem brasileiros natos
e não possuírem conhecimento de seus direitos.

4.1  DOS pRINCÍpIOS
O direito do trabalho possui, como fonte de direito, determinados princípios
específicos que juntamente com os princípios gerais do direito orientam o
julgador na hora de solucionar demandas judiciais oriundas de relações tra-
balhistas. Um exemplo de princípio geral do direito utilizado de forma sub-
sidiária na esfera trabalhista é o princípio da dignidade da pessoa humana.
Os principais princípios específicos do direito do trabalho, que serão anali-
sados a fim de salientar a sua importância nas relações de trabalho com hai-
tianos são: princípio da boa-fé e da proteção. 

4.1.1 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Este princípio, como base fundamental do sistema constitucional do estado,
sendo também princípio geral do direito como um todo, está previsto no ar-
tigo 1º III da Constituição Federal “a dignidade da pessoa humana”.

A dignidade da pessoa humana é um dos pilares de fundamentação da
Constituição Federal como muito bem descreve Rizzatto Nunes (2010, p. 59.):

Ela, a dignidade, o primeiro fundamento de todo o sistema constitucional
posto e o ultimo arcabouço da guarida dos direitos individuais. A isonomia
serve, é verdade, para gerar equilíbrio real, porém visando concretizar o di-
reito à dignidade. É a dignidade que dá́ a direção, o comando a ser conside-
rado primeiramente pelo interprete.

A dignidade é o bem mais precioso a ser zelado por todos os operadores
do direito, ela deve ser a diretriz que guia a todos, preservando os cidadãos
nas diferentes demandas judiciais, pois o ser humano não tem preço, como
já dizia Immanuel kant (1922, p. 77):

No reino dos fins tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma
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coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equiva-
lente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço e, portanto, não per-
mite equivalente, então tem ela dignidade.

Utilizando este conceito de dignidade da pessoa humana como prima-
zia a ser seguida em casos concretos, Sérgio Sérvulo da Cunha (2008, p.
165) exemplifica que: 

É preciso pôr fim à confusão jurídica em razão da qual existe um grande
número de estrangeiros não regularizáveis nem suscetíveis de serem recon-
duzidos à fronteira, e que devem ser tratados com dignidade porque também
são seres humanos.

A dignidade da pessoa humana é base de nosso ordenamento e como
muito bem exemplifica Sergio Cunha, independentemente da situação em
que uma pessoa se encontra no estado, ela deve ser tratada e ter sua situação
conduzida sob o olhar da dignidade, as condutas a serem adotadas devem
ter como prioridade a dignidade do ser humano.

A dignidade da pessoa humana está diretamente ligada ao direito do
trabalho, uma vez que visa proteger o valor do trabalho e da pessoa, como
diz Maurício Godinho Delgado “está-se falando, evidentemente, das gran-
des camadas populacionais de pessoas que ingressam na vida econômico-
social por meio da oferta subordinada, pessoal, não eventual e onerosa de
seus serviços” (DELGADO, 2007, p. 27).

As grandes massas de trabalhadores no Brasil, que estão em condição
de subordinação, são as principais pessoas afetadas por este direito, por mui-
tas vezes estes trabalhadores não têm voz para discutir, é preciso que alguém
seja esta voz do trabalhador, especialmente nos casos de trabalhadores es-
trangeiros que necessitam alguém ou algum órgão seja este suporte e fale
em nome deles.  

4.1.2 PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
O princípio da boa-fé é utilizado, refere-se a conduta que deve ser utilizada nas
diferentes relações entre as pessoas. Este princípio pressupõe que as pessoas
praticam atos de forma honesta, com a consciência de não querer prejudicar ou
enganar o outro de nenhuma forma. De acordo com Ingo Sarlet (2001, p. 60):

Qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor
do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade,
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degra-
dante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua partici-
pação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida
em comunhão com os demais seres humanos.
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O autor descreve que se cada ser humano possui o mesmo valor e é me-
recedor do mesmo respeito. É dever do estado e das demais pessoas da so-
ciedade tratarem uns aos outros no intuito de criar uma comunhão de exis-
tência. Ou seja, tratar a todos com boa fé. No âmbito do direito do trabalho,
as proporções são ainda maiores, pois o empregador confia o seu empreen-
dimento ao funcionário e o funcionário dedica seu esforço a causa do em-
pregador.

4.1.3 PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO
O princípio da proteção é considerado por alguns doutrinadores como o prin-
cípio principal do direito do trabalho, Henrique Macedo Hinz diz que (2006,
p. 29):

O mais relevante princípio do direito individual do trabalho é, sem dúvida, o
da proteção. Decorre da necessidade desse ramo do direito de compensar ju-
ridicamente a assimetria fática existente entre empregado e empregador.
Assim, e em face desse princípio, o direito individual do trabalho elabora
um conjunto de regras, e mesmo princípios, que protegem a parte mais débil
da relação empregatícia – o empregado.

O autor salienta que o trabalhador é a parte mais fraca da relação de
trabalho e devido a isto carece de uma atenção maior. Embora hoje em nossa
legislação existam garantias ao trabalhador, como na própria CLT em seu
artigo 8º, que garante que os direitos individuais serão priorizados aos inte-
resses públicos, há uma certa desigualdade entre empregado e empregador
que necessita ser corrigida em determinadas situações.

No caso do trabalhador estrangeiro, que por muitas vezes desconhece
a legislação brasileira, este princípio se torna ainda mais fundamental, para
que o trabalhador estrangeiro não seja explorado, devido sua vulnerabilida-
de frente ao empregador. 

5 DOS CONTRATOS DE TRABALhO
Sobre o contrato de trabalho de estrangeiros, a CLT esclarece os procedimen-
tos a serem adotados pelo empregador. No que diz respeito a documentação
necessária, expressa em seu artigo 359 “Nenhuma empresa poderá admitir a
seu serviço empregado estrangeiro sem que este exiba a carteira de identidade
de estrangeiro devidamente anotada”. Os estrangeiros foco deste trabalho, são
os haitianos, que como dito anteriormente, eles recebem a carteira de trabalho
e o visto juntamente quando entram no país em caráter humanitário. 

Acerca da contratação de estrangeiros, Leandro Silva, advogado e di-
retor de planejamento do Visto no Brasil, relata alguns esclarecimentos
SUMÁRIO



quanto a contratação de estrangeiros em artigo publicado pelo Conjur
(SILVA, 2017):

Em relação à equiparação salarial, determina o artigo 461 da CLT que, sendo
idêntica à função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empre-
gador, na mesma localidade, corresponderá igual o salário, sem distinção de
sexo, nacionalidade ou idade. Desta forma, o que se pode exprimir em rela-
ção aos estrangeiros é que o empregado contratado para exercer uma função
idêntica ao do brasileiro não poderá ter o salário menor, o mesmo devendo
ser observado quando ocorrer o contrário.

Como podemos observar na orientação fornecida pelo autor, não é admi-
tido discriminação de nenhuma forma, seja no salário oferecido pelo trabalho,
seja na carga horária exercida pelos trabalhadores, não é tolerado nenhuma
forma de tratamento diferenciado pelo trabalho prestado de forma igualitária. 

O autor ainda explica que a empresa que desejar contratar estrangeiros
para o seu quadro de funcionários, deverá solicitar uma autorização e tra-
balho junto à coordenação geral de imigração, órgão do Ministério do Tra-
balho e Emprego, conforme resolução normativa nº 74 de 09 de fevereiro
de 2007.

5.1 DOS DOCUMENTOS
Os haitianos que vieram ao Brasil chegaram ao país em uma condição es-
pecial de refúgio ambiental. Quando ocorre um desastre ambiental é com-
preensível que muitos documentos se percam em meio ao caos do qual estas
pessoas vieram fugidas. 

A fim de simplificar a situação de pessoas nestas condições, foi criada
a Resolução nº 317, de 1º de novembro de 2011 do Governo do Estado do
Rio Grande do Sul, que estabelece em seu artigo 13 que:

Documentos originados em país conflagrado, ou em que o Brasil não mante-
nha representação diplomática, ou ainda relativos a estudos realizados ou
concluídos por refugiados políticos, podem ser, a exclusivo critério do
Conselho Estadual de Educação, dispensados de autenticação consular, ca-
bendo o ônus da prova de alegação ao requerente. 

Esta Resolução do Estado em muito beneficia os refugiados haitianos,
que de forma mais descomplicada, conseguem validar seus documentos e
comprovar sua formação acadêmica, o que na hora de procurar por um tra-
balho faz toda a diferença.

Ocorre que esta normativa ainda não supre o problema dos estrangeiros
indocumentados, a nova Lei de Migração prevê a permanência dos imigrantes
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indocumentados no país, mas no que diz respeito ao direito do trabalho, não
desenvolve soluções alternativas. Os imigrantes que não possuem documen-
tos ficam em condições de uma vida miserável dentro país, sem os docu-
mentos não conseguem se integrar a sociedade ficando em uma situação de
exclusão social e sem garantir seus direitos. No que diz respeito ao trabalho
principalmente, muitas vezes são explorados por empregadores que se apro-
veitam desta falta de documentos, para os fazerem trabalhar em uma situa-
ção análoga a de escravos. 

O Ministério do Trabalho criou a portaria n. 1.129/2017, que dispões
sobre os conceitos de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições aná-
logas à de escravo e que modificou as regras para a fiscalização do trabalho
escravo no país, restringindo as definições do que é trabalho escravo. O se-
cretário de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho, Ales-
sandro Santos de Miranda diz o seguinte (MIRANDA, 2017):

A portaria revogou a Lei Áurea, é uma tristeza. O Ministério Público não
pode se omitir, a portaria está eivada de irregularidades. Não é a primeira
vez, os auditores fiscais conhecem a realidade, e atuam sozinhos pela impor-
tância social da causa. A portaria viola o histórico da luta contra o trabalho
escravo e as normas internacionais que o Brasil se comprometeu a seguir. É
uma agressão frontal à proteção social.

Este posicionamento demonstra preocupação, pois dentre algumas mu-
danças a portaria define que trabalho análogo a condição de escravidão so-
mente será conhecido quando constatado a restrição de liberdade do traba-
lhador, eliminando outros elementos do código penal, como por exemplo o
artigo 149:

reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a traba-
lhos forçados ou a jornada exaustiva, sujeitando-o a condições degradantes
de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão
de dívida contraída com o empregador ou preposto.

A própria OIT se manifestou sobre esta portaria de forma a expor sua
impressão a respeito desta alteração (OIT, 2017):

No entanto, com a edição da Portaria n. 1129, de 13/10/2017, o Brasil corre
o risco de interromper essa trajetória de sucesso que o tornou um modelo de
liderança no combate ao trabalho escravo para a região e para o mundo. Os
eventuais desdobramentos desta Portaria poderão ser objeto de análise pelo
Comitê de Peritos da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A gravi-
dade da situação está no possível enfraquecimento e limitação da efetiva
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atuação da fiscalização do trabalho, com o consequente aumento da despro-
teção e vulnerabilidade de uma parcela da população brasileira já muito fra-
gilizada. Além disso, a OIT também lamenta o aumento do risco de que os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU não sejam alcançados
no Brasil, no que se refere à erradicação do trabalho análogo ao de escravo.

A OIT também entende que esta portaria demonstra um retrocesso na
legislação brasileira, o que na situação dos estrangeiros indocumentados se
torna um risco de trabalho escravo ainda maior. Se hoje estas pessoas já estão
em situação de vulnerabilidade por conta da falta de documentos, este risco
tende a aumentar.

5.2 DOS DIREITOS E DEVERES
De acordo com notícia do site do Tribunal Superior do Trabalho, os traba-
lhadores estrangeiros possuem exatamente os mesmos direitos e deveres
que os brasileiros natos (TST, 2012):

Ao trabalhar no país, o estrangeiro passa a ter os mesmos direitos trabalhistas
de um empregado natural do Brasil, como 13º salário, FGTS e férias de 30 dias,
entre outros. Também vale destacar a jornada padrão de oito horas diárias ou 44
por semana, com um dia de folga, preferencialmente aos domingos.
São inúmeras as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, nas quais es-
trangeiros conseguem o reconhecimento de direitos decorrentes da relação
de emprego.

Embora este seja o entendimento do Tribunal, nas relações de trabalho
efetivamente, nem sempre estes mesmos direitos e deveres são levados em
consideração. É o caso do julgado utilizado como embasamento teórico deste
trabalho. O Recurso Ordinário n. 1553620115020 julga de acordo com todos
os direitos fundamentais e sociais tratados até o momento, demonstrando de
maneira efetiva a preocupação do Tribunal Superior do Trabalho em fazer
valer os direitos dos estrangeiros, como analisaremos a seguir. 

Este trecho resume o conflito de que trata, é o caso de um estrangeiro
sem documentos exercendo atividade remunerada em solo brasileiro. A res-
peito do vínculo empregatício o acórdão diz o seguinte: 

O exercício de atividade remunerada no País por estrangeiro somente é permi-
tida para aqueles devidamente registrados, mediante o recebimento da Carteira
de Identidade do Estrangeiro (CIE), sempre em observância às normas espe-
ciais fixadas pelo Conselho Nacional de Imigração – CNIg (arts. 359 da CLT e
4º, 5º, 15, 30, 48, 97 e seguintes da Lei nº 6.815/80 – (Estatuto do Estrangeiro).
Nada obstante, não se pode olvidar que a Carta Constitucional enuncia como
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fundamento da República a dignidade da pessoa humana, recepcionando am-
plamente a doutrina dos direitos fundamentais, aplicáveis independente-
mente da nacionalidade ou regularidade imigratória do indivíduo (arts. 1º, III,
3º, IV), conforme assentado em diversas normas internacionais aderidas pelo
Brasil, tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966) e a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica - 1969).

O Tribunal reconhece o vínculo empregatício, embora o início da rela-
ção laboral esteja fora das determinações normativas, com base no princípio
da dignidade da pessoa humana visto anteriormente, dos direitos fundamen-
tais e dos tratados internacionais, que contemplam os direitos de qualquer
pessoa dentro do Brasil. 

Ainda sobre o vínculo empregatício o acórdão explica que se conside-
rasse nula esta relação de emprego, estaria tolerando a discriminação do es-
trangeiro e incentivando uma concorrência desleal no mercado de trabalho
interno como um todo. No que diz respeito as obrigações trabalhistas, diz que:

Reconhecido o vínculo empregatício, com a dispensa sem justa causa, proce-
dem as verbas trabalhistas que lhe são inerentes (art. 7º, III, VIII, XVII e
XXI). Defiro o saldo de salário (18 dias), aviso prévio indenizado, férias+1/3
simples (2009/2010) e proporcional (3/12), 13º salário integral (2010) e
FGTS+40% sobre as verbas remuneratórias deferidas e pagas ao longo do
contrato (arts. 15e 18, § 1º, da Lei nº 8.036/90). No mais, a condição de es-
trangeira irregular da reclamante, sem a identificação nacional válida, por si
só, já obstaria o recebimento de seguro-desemprego, sendo incabível falar em
correspondente indenização por culpa da empresa (Lei nº 7.998/90).

Conforme analisado anteriormente os direitos de um trabalhador es-
trangeiro são exatamente correspondentes aos de um trabalhador brasileiro
nato, neste trecho do acórdão o julgador esclarece exatamente este ponto.
Embora a condição de permanência do estrangeiro estivesse irregular no
país ele possui os mesmos direitos de um outro trabalhador qualquer. 

Ao realizar julgamento nestes termos, reconhecendo os direitos do tra-
balhador, o julgador expressa a preocupação do poder judiciário em sanar
os conflitos existentes neste âmbito, muito embora a legislação seja omissa
em determinados casos. 

6 NOVA LEI DE MIGRAÇÃO E A pROTEÇÃO
TRABALhISTA
A nova Lei de Migração foi proposta no Projeto de Lei n. 288/2013 pelo Senador
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Aloysio Nunes Ferreira, que atualmente é Ministro das Relações Exteriores
do Brasil, para substituir o Estatuto do Estrangeiro implementado no Brasil
durante a ditadura militar. 

No tocante a justificativa da implementação de uma nova legislação
que discorra sobre o direito dos estrangeiros, explica a ementa deste Projeto
de Lei disponibilizado no site do senado:

Dispõe sobre os direitos e deveres do migrante e regula a entrada e estada de
estrangeiros no Brasil, revogando, em parte, o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº
6.815/80). Regula os tipos de visto necessários para ingresso de estrangeiros
no país. Estabelece os casos e os procedimentos de repatriação, deportação e
expulsão. Dispõe sobre a naturalização, suas condições e espécies e os casos
de perda de nacionalidade. Trata da situação do emigrante brasileiro no exte-
rior. Tipifica o crime de tráfico internacional de pessoas para fins de migra-
ção e infrações administrativas relativas a entrada irregular no país. Altera a
Lei nº 8.213/91 (Previdência Social), para facilitar a contribuição à
Previdência do trabalhador brasileiro referente ao período em que tenha tra-
balhado em país estrangeiro.

De acordo com a ementa, a finalidade desta lei é regular as diversas
formas de relações entre nacionais e estrangeiros, que já acontecem no Bra-
sil e que não são contempladas pelo estatuto do estrangeiro. O estatuto do
estrangeiro foi instituído na legislação brasileira no ano de 1980, em plena
ditadura militar e tratava o estrangeiro como uma ameaça nacional, sem lhe
garantir igualdade aos brasileiros natos. 

O termo Lei de Migração surge pelo fato de o texto da lei tratar acerca
dos estrangeiros que vem para o Brasil e também para os brasileiros que
vivem no exterior, sendo assim não trata somente das pessoas que vêm para
o nosso país e sim, disserta sobre estrangeiros em solo brasileiro e de brasi-
leiros em solo estrangeiro. Devido a isto se deve o nome Lei de Migração e
não Imigração. 

A Lei de Migração foi sancionada pelo presidente Michel Temer em 24
de maio de 2017, com alguns vetos do texto original, entrará em vigor na le-
gislação do país 180 dias decorridos desta data, passando a ter vigência no
dia 22 de novembro de 2017.

6.1 DO DIREITO AO TRABALhO NA NOVA LEI DE MIGRAÇÃO
A nova Lei de Migração transcreve em seu texto alguns artigos sobre o di-
reito do trabalho. Analisaremos detalhadamente estas garantias. O artigo 3º
diz que:

A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes:
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XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios
sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, tra-
balho, moradia, serviço bancário e seguridade social.

No artigo terceiro, a lei positiva todos aqueles direitos que a Constitui-
ção Federal já assegura a todos em território brasileiro, como direitos fun-
damentais e sociais, conforme exposto nos capítulos anteriores deste traba-
lho. Ficando evidente a preocupação da nova legislação com a igualdade,
tanto ao acesso a direitos básicos como no tratamento do estrangeiro.

A nova lei estabelece que, se o imigrante comprovar que uma empresa
brasileira deseja contratá-lo para integrar seu quadro de funcionários, a ele
pode ser concedido o visto para que o mesmo possa exercer sua atividade la-
boral no Brasil. Ainda, se o imigrante comprovar sua titulação acadêmica em
curso superior a este pode ser concedido o visto temporário sem a necessidade
de comprovação de oferta de trabalho. Sobre a possibilidade de trabalho no
Brasil mediante visto temporário e a comprovação de titulação acadêmica ex-
plica a advogada especialista na área imigratória Diana Quintas (2017):

Permitir que estrangeiros exerçam uma profissão sem um visto de trabalho
específico tiraria do poder público o controle sobre o fluxo desses trabalha-
dores, o que pode abrir lacunas nos sistemas tributário e previdenciário.

De acordo com a especialista, esta possibilidade de trabalho mediante
visto temporário, embora aparentemente vise facilitar aos estrangeiros a
busca por trabalho, em nada auxilia a legislação trabalhista interna.

A nova lei garante prevê a autorização de residência em várias hipóte-
ses, incluindo o motivo de trabalho. O que a nova lei não diz, é como serão
os procedimentos e condições para que sejam solicitadas estas autorizações.
Haverá um regulamento que tratará destes temas conforme a própria lei es-
tabelece, porém até o momento só se sabe que existirá a possibilidade, mas
não se sabe quais as pessoas se enquadrarão nas condições do regulamento. 

A lei também discorre acerca das políticas públicas para imigrantes, e
garante diversos direitos, que não eram previstos no estatuto do estrangeiro
no artigo 77 que diz que:

As políticas públicas para os emigrantes observarão os seguintes princípios
e diretrizes: II - promoção de condições de vida digna, por meio, entre ou-
tros, da facilitação do registro consular e da prestação de serviços consulares
relativos às áreas de educação, saúde, trabalho, previdência social e cultura.

Neste artigo a nova lei positiva as determinações da Constituição Fe-
deral que garante acesso a políticas públicas a todas as pessoas que estejam
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em território brasileiro sem nenhuma distinção. Trata-se de uma adequação
ao texto constitucional. 

6.2 DA NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO COMpLEMENTAR
Conforme analisado nos artigos da legislação que versam acerca do direito
do trabalho, é detectável a necessidade de complementação na Lei de Mi-
gração, a lei menciona um decreto regulamentador durante o seu texto, mas
não diz quando esta será publicada. De acordo com apontamentos referen-
tes, Felipe Luchete (2017) encara a lei de forma positiva, e ainda faz algu-
mas ponderações: 

Obrigar a notificação da Defensoria Pública da União em processos de de-
portação, segundo ele, garante acesso à Justiça e o direito ao contraditório.
O defensor diz que o desafio agora é estruturar a instituição para atender à
demanda e criar canais para facilitar o acesso do estrangeiro a esse tipo de
serviço.

O autor escreve sobre a importância de se assegurar o direito do imi-
grante ao acesso à justiça e ao devido processo legal, porém salienta a falta
de regulamentação para determinar como será a prestação deste direito. Ele
ainda explica a importância de se criar canais de acesso ao estrangeiro, de
forma a evitar que ocorra o risco linguístico se o estrangeiro não for atendido
de forma que ele compreenda o que está se passando. 

Até o momento, foram criadas diversas medidas administrativas para
suprir a falta desta nova legislação, ocorre que, mesmo com a implementa-
ção da nova lei, não serão sanadas todas as necessidades apresentadas pelos
estrangeiros e refugiados. Mesmo com a sua vigência, será necessário a uti-
lização destas medidas, devido à falta de regulamento complementar. 

Este decreto regulamentador que tanto menciona o texto da nova Lei
de Migração é base para a aplicação da lei nos conflitos que estão no Judi-
ciário e os que consequentemente irão surgir.

O decreto regulamentador da nova Lei de Migração, de acordo com
Ministério da Justiça em entrevista concedida a revista Isto é, já foi finali-
zado e encaminhado ao gabinete do ministro, a quem caberá o envio à casa
civil, órgão responsável pela versão final do decreto (AGêNCIA BRASIL,
2017). 

Embora a elaboração da Lei em si seja um fato importante e relevante,
a criação do decreto regulamentador é imprescindível para que a mesma seja
efetiva em seu propósito. 

É através do decreto regulamentador que será determinado como irão
funcionar as questões práticas, como validação de diploma estrangeiro como
mencionado anteriormente, entrada e permanência no país enfim, a prática
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será guiada por este decreto. Devido a isto, a preocupação de alguns opera-
dores do direito em que ele esteja pronto até a vigência da lei.

Conforme visto nos capítulos anteriores, a forma como a nova legisla-
ção irá tratar os migrantes é fundamental para se atingir um ideal igualitário
entre todos os cidadãos, garantindo acesso a inúmeros direitos garantidos na
Constituição. A instituição da Lei de Migração é definitivamente um avanço
na legislação Brasileira que ansiava por isto há anos. Porém ainda é neces-
sário regular diversos aspectos dessa nova legislação para que ela consiga
criar uma ponte de ligação e acolhimento destes imigrantes. Até porque, ao
adentrarem no país estas pessoas se vinculam em diversas formas de relações
contratuais, firmando contratos de diversas naturezas e áreas do direito.

CONSIDERAÇõES FINAIS
A pesquisa deste artigo abordou as garantias trabalhistas presentes na nova
Lei de Migração, utilizando como fonte de análise os movimentos migrató-
rios dos haitianos para o Brasil. 

A partir de 2010, após o terremoto ocorrido no Haiti, iniciou-se um in-
tenso movimento migratório para o Brasil. Diferentemente de outros países,
o Brasil, facilitou a entrada de imigrantes haitianos em seu território nacio-
nal, a fim de lhes dar oportunidade de viver e trabalhar no país. 

Este trabalho apontou as principais dificuldades enfrentadas pelos re-
fugiados ambientais do Haiti, no que diz respeito a assegurar seus direitos
em território brasileiro, devido à falta de políticas públicas disponibilizadas
pelo Estado. A pesquisa apontou também o modo que sistema judiciário e
administrativo do país vem lidando com as causas trabalhistas oriundas de
relações com estes imigrantes haitianos no Brasil, e apontou de que forma
serão as garantias trabalhistas na nova legislação.

Estando os movimentos migratórios, cada dia, mais rápidos e fáceis,
seja por motivo de passeio, refúgio ou apenas escolha quanto à mudança de
país, esta nova lei é certamente um marco histórico na legislação brasileira.
Sendo uma adequação a estes novos fluxos migratórios e, ainda, torna-se uma
forma de evitar conflitos jurídicos e solucionar os atualmente existentes.

Conforme a pesquisa apresentada, o imigrante presente no Brasil, seja
ele refugiado ou não, enriquece a comunidade onde se estabelece, tal cons-
tatação contrapõe a visão de alguns membros da sociedade atual. Estes imi-
grantes ao adentrarem em solo brasileiro recebem sua carteira de trabalho,
para que possam começar a trabalhar e contribuir com o meio onde vivem.

Esta contribuição ocorre de forma direta, através da arrecadação de
impostos proveniente do trabalho realizado de forma legal. Desta forma, é
errado dizer que estes imigrantes são um peso aos brasileiros ou que os bra-
sileiros teriam que pagar mais impostos por conta dos refugiados. Além de
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contribuírem com o aquecimento do mercado interno, através do consumo
de bens e serviços. De forma indireta, estes imigrantes, ainda contribuem com
a sua cultura, idioma e costumes.

De acordo com as leituras realizadas ao longo do trabalho, foi possível
analisar que a criação desta nova lei já se fazia necessária há algum tempo. 

Como no caso dos haitianos apresentado como base para a pesquisa, mui-
tos conflitos surgiram por falta dela. Nem todos os juristas e pessoas da so-
ciedade enxergaram de forma positiva a nova Lei de Migração, mas de uma
forma geral a nova lei foi considerada um ponto positivo no direito Brasileiro. 

A lei positivou muitas das determinações administrativas que tiveram
de ser criadas para solucionar determinados conflitos na ausência de legis-
lação específica e embora muitas questões práticas ainda necessitem de de-
creto regulamentador, a lei é encarada de forma positiva pelos pesquisadores
devido ao avanço que a mesma representa em relação ao Estatuto do Estran-
geiro, vigente até agora. 

Conforme os objetivos inicialmente propostos para este trabalho, a pes-
quisa conseguiu demonstrar os avanços no que diz respeito ao tratamento
igualitário presente na nova legislação aos brasileiros e imigrantes, no que
tange aos direitos básicos, sociais, trabalhistas e humanos. Foi possível
apontar os pontos positivos que a nova lei transcreve em seu texto e os ne-
gativos, que são a falta de instrumentalidade em determinados pontos, que
devem ser sanados quando da publicação do decreto regulamentador. Foram
utilizados princípios gerais do direito e do direito do trabalho para demons-
trar as garantias que devem se estender aos imigrantes. 

A aplicabilidade efetiva da nova lei ainda gera dúvida em determinados
pontos, com a falta do decreto regulamentador é equivocado dizer que ela
está totalmente de acordo com as necessidades da população e que está pron-
ta para ser colocada em prática pelo poder judiciário. 

Por fim, acredito que o estudo deste tema, é de grande valia para o meio
acadêmico e que ainda há muito a ser pesquisado. A vigência da nova lei co-
meçará em 24 de novembro, após o início da sua aplicabilidade serão ne-
cessárias novas pesquisas para determinar se ela contempla todas as neces-
sidades dos conflitos. 

O mundo globalizado exige cada dia mais pesquisas acerca de garantias
internacionais, o Brasil é um dos países com mais operadores do direito, se
cada um se dedicar a pesquisar e se empenhar em garantir o mínimo para as
pessoas que mais necessitam, consigo acreditar em uma sociedade mais
justa e igualitária, conforme propõe a nova legislação.
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NOTAS

1 Graduanda em Direito pela Cesuca Faculdade Inédi.
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REFUGIADOS NO BRASIL: DESAFIOS E A BUSCA PELA
PROTEÇÃO INTEGRAL

Graziela Greco da Silva1

Sumário: Introdução. 1. Definição de Refúgio. 2. Órgãos assistenciais e
de proteção aos refugiados em Porto Alegre/RS. 3. Os principais pro-
blemas enfrentados pelos refugiados no Brasil 4. A atuação da política
brasileira na proteção aos refugiados 5. As ações para a integração aos
refugiados. Conclusão.

Resumo: A presente pesquisa dedica-se a analisar os principais problemas
enfrentados pelos refugiados no Brasil e descobrir se estes são efetivamente
protegidos pela legislação nacional. O Brasil é conhecido por ser país aco-
lhedor, que graça de boa harmonia social, isto é, distante de conflitos étnicos,
religiosos ou culturais historicamente arraigados ou institucionalizados. Diante
disso, grande parte dos refugiados optam pelo Brasil, e  alimentam-se de
uma falsa esperança que aqui todos os seus problemas serão solucionados.
Mas chegando ao país deparam-se com inúmeras dificuldades, que vão
desde saúde, educação, trabalho, moradia e dificuldade com o idioma. A
partir da pesquisa, foi possível extrair uma demonstração da atuação da Po-
lítica Brasileira na Proteção aos Refugiados no que diz respeito aos governos
de FHC, Lula e Dilma. O que se pode perceber é que o governo pouco tem
feito para integrar e incluir este grupo na sociedade brasileira. Grande parte
das ações realizadas é originária da sociedade civil, que sensibilizados com
a ausência de políticas públicas frente aos refugiados, atuam para garantir
seus direitos fundamentais e buscam inseri-los na nossa sociedade.

Palavras-chave: Refugiados; Lei 9474/97; Acolhimento; Assistência aos
refugiados; Políticas públicas.

INTRODUÇÃO
No contexto atual, a guerra civil na Síria se transformou em uma das maiores
crises humanitárias do século XXI. Segundo a ONU, o conflito é a maior
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ameaça à paz mundial depois da guerra fria. O país, que nunca conheceu a
democracia, está há seis anos em guerra civil.

São milhares de refugiados, acuados pelo medo, perseguição e violên-
cia, que saem dos seus territórios em busca de um bem comum: a vida. Aban-
donam muitas vezes familiares, deixam tudo para trás, atravessam mares,
percorrem longas estradas, cruzam fronteiras, mas carregam consigo a es-
perança de ter sua liberdade de volta e reconstruir suas vidas em um lugar
seguro e com dignidade. 

Ao encontrar dificuldades para ingressar em outros países, acabam bus-
cando acolhida no Brasil. Mas em solo brasileiro, deparam-se com inúmeras
dificuldades. 

Diante do exposto, considerando a importância e necessidade de deba-
ter o tema, o que se pretende responder com esta pesquisa é verificar quais
são principais problemas enfrentados pelos refugiados no Brasil e se de fato
eles são inseridos na sociedade.

O procedimento da pesquisa foi baseado em material bibliográfico, e
análise de conteúdo, realizando um estudo e a prévia análise das diversas
posições acerca do tema, por meio de livros, artigos científicos, periódicos,
legislações, doutrina, além dos meios virtuais.

DEFINIÇÃO DE REFÚGIO
O refúgio possui regulação pelo Alto Comissários da Nações Unidas
(ACNUR). No Brasil, a matéria é regulada pela Lei nº 9.474, de 22 de julho
de 1997 e pela Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refu-
giados, de 28 de julho de 1951. (Entenda a Diferença entre Asilo e Refúgio,
sem página)

A referida lei em seu artigo 1º define quem será reconhecido como
refugiado:

Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:
I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião,
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país
de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país;
II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua resi-
dência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das cir-
cunstâncias descritas no inciso anterior;
III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado
a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.

O inciso I da referida lei é basicamente o conceito clássico de refugiado,
que praticamente repete a Convenção de 1951. (BARRETO, 2010. p. 154)
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O ACNUR esmiúça em seu “Manual de Procedimentos e critérios para
Determinação da Condição de Refugiado”, a interpretação dos termos con-
tidos no artigo 1º incisos I, II e III da Lei Brasileira:

De acordo com o referido manual, a expressão “fundado temor de persegui-
ção” é o elemento chave em relação aos elementos constitutivos do conceito
de refugiado.
A raça deve ser entendida no seu sentido mais amplo incluindo todos os
tipos de grupos étnicos que, segundo o uso comum, são considerados como
“raças”. A discriminação por motivos de raça é internacionalmente conde-
nada como sendo uma das mais graves violações de direitos humanos. Portanto,
a discriminação racial representa um elemento importante para determinar a
existência de perseguição.
A perseguição “por motivos religiosos” pode assumir várias formas, tais
como a proibição de fazer parte de uma comunidade religiosa, de praticar o
culto em privado ou em público, da educação religiosa ou a imposição de
graves medidas discriminatórias sobre pessoas por praticarem a sua religião
ou pertencerem a uma comunidade religiosa específica.
Por sua vez, “a perseguição por motivos de nacionalidade pode consistir em
ações e medidas adversas dirigidas contra uma minoria nacional (étnica, lin-
guística) e, em determinadas circunstâncias, o fato de pertencer a essa mino-
ria pode, por si só, fundamentar o temor de perseguição.
Ao que diz respeito ao grupo social específico, o manual pontua que “pode
estar na origem da perseguição, por desconfiança da lealdade do grupo ao
Governo ou devido às posições políticas, aos antecedentes ou à atividade
econômica dos seus membros, ou até mesmo quando a própria existência do
grupo social é considerada um obstáculo à política do Governo.”
Por fim, o fato de uma pessoa possuir opiniões políticas distintas do país de
origem, pressupõe que o solicitante tem opiniões não toleradas pelas autori-
dades porque são críticas às suas políticas ou aos seus métodos. (ACNUR,
p.19)

Dessa forma, para ser reconhecida a condição de refugiado devem
estar presentes os requisitos da perseguição, do fundado temor de danos
à integridade física e/ou à liberdade, e do deslocamento forçado, onde o
indivíduo encontra-se fora de seu Estado ou residência de origem. Além
disso, toda pessoa tem o direito de buscar refúgio em outros países. Buscar
refúgio não é, portanto, um ato ilegal.

Após a análise da definição de refúgio, é importante verificar também
o trabalho dos órgãos de proteção e de assistências aos refugiados na cidade
de Porto Alegre/RS.
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ÓRGÃOS ASSISTENCIAIS E DE pROTEÇÃO AOS
REFUGIADOS EM pORTO ALEGRE/RS
Passaremos, então, a analisar a partir de agora, o funcionamento de 4(quatro)
órgãos essenciais no acolhimento e auxílio aos refugiados em Porto Alegre.

COMITê DE ATENÇÃO A MIGRANTES, REFUGIADOS,
ApáTRIDAS E VÍTIMAS DO TRáFICO DE pESSOAS NO
RIO GRANDE DO SUL (COMIRAT/RS)
A Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul implantou
em 22 de Outubro de 2012, o Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados,
Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas (COMIRAT), por meio do Decreto
Estadual 49.729. (ONUBR Nações Unidas do Brasil,2012, sem página)

“O COMIRAT tem como objetivo promover e garantir o respeito aos
direitos humanos das pessoas vulneráveis que se encontram em mobilidade
no Estado do Rio Grande do Sul.” (ZAMBERLAM; BOCCHI, CORSO E
CIMADON, 2013 p. 62)

O COMIRAT é o quarto comitê constituído em nível estadual para lidar especi-
ficamente com questões de migração e refúgio (os demais estão em São Paulo,
Rio de Janeiro e Paraná). E é o primeiro a incluir apátridas – pessoas que por
questões legislativas internas dos países não são reconhecidas como cidadãs de
nenhuma nação e, portanto, impossibilitadas de acessar os serviços públicos e
integrar-se. (ONUBR. Nações Unidas do Brasil, 2012, sem página)

Ademais, cumpre salientar que, em Março de 2015, foi implementado
pela Secretaria Municipal de Direito Humanos, o Comitê Municipal de Aten-
ção aos Imigrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas de
âmbito municipal (COMIRAT/POA), com o objetivo de estabelecer e propor
políticas públicas com foco na proteção dos direitos humanos dos migrantes.

DEFENSORIA pÚBLICA DA UNIÃO – DpU
A Defensoria Pública da União foi prevista no artigo 134 da Constituição
Federal de 1988 “com a missão de garantir o acesso à justiça, prestando as-
sistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, por intermédio
dos Defensores Públicos, a todos que comprovarem insuficiência de recur-
sos” (CARTILHA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2009, p.5).

A respeito dos grupos de imigrantes assistidos pela DPU, os refugiados
merecem destaque, como pode-se ver :

Diversos grupos de imigrantes são assistidos pela Defensoria Pública da
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União, merecendo destaque os refugiados, que procuram proteção no Brasil
em razão de perseguições ou violações de direitos humanos ocorridas em
seu país de origem, e imigrantes vulneráveis, os quais necessitam de assis-
tência jurídica para regularização migratória e garantia de direitos. (DPU.
MIGRANTES E REFUGIADOS, sem página)

As principais demandas atendidas pela DPU frente aos refugiados e imi-
grantes são: acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), concessão de bolsa fa-
mília, ingresso no Programa Minha Casa Minha Vida, regularização de docu-
mentação e reunião familiar. (Entrevista realizada dia 07 de Outubro de 2017
às 11h com a Defensora Pública Federal Fernanda Hahn).

A DPU em suas ações é dividida em ofícios dos quais três merecem
destaque por atuar especificamente nas demandas dos refugiados. O ofício
dos Direitos Humanos e Tutela Coletiva (DHTC), responsável pelas políti-
cas públicas, o Ofício Cível, que auxilia em eventuais problemas particula-
res dos refugiados (reunião familiar, por exemplo) e o Ofício Previdenciário,
encarregado em concessão de benefícios assistenciais.

Podemos assim pontuar os direitos sociais garantidos aos refugiados
conforme destacada a DPU:

Os imigrantes e refugiados têm direitos sociais garantidos pela Constituição, o
que lhes dá acesso a serviços públicos básicos em igualdade com os brasileiros.
Dentre esses direitos, vale destacar o acesso à educação, à assistência médica,
ao benefício assistencial de prestação continuada e a documentos essenciais
para o exercício da cidadania. Nas situações em que haja alguma violação a
esses direitos, a Defensoria Pública da União pode ser acionada para garantia
do acesso a tais serviços. (DPU. MIGRANTES E REFUGIADOS, sem página)

Além do mais, desde 2012 a DPU tem assento e voz no Conselho Na-
cional de Imigração (CNIG) e no CONARE. Possui um Grupo de Trabalho
de Imigrações e Refúgio em cada Estado do país e convênio junto ao CO-
NARE para realizar as entrevistas que instruem o processo de solicitação
de refúgio no Brasil. (DPU tem assento e voz no Conselho Nacional de Imi-
gração, sem página)

Sendo assim, a DPU é um órgão muito importante na promoção e garantia
dos direitos sociais e fundamentais aos refugiados. Atuando de forma equânime
para aplicação aos direitos humanos e políticas públicas a estas pessoas.

GRUpO DE ASSESSORIA A IMIGRANTES A REFUGIADOS
(GAIRE)
Conforme informações contidas no site do GAIRE, o grupo iniciou suas
SUMÁRIO



atividades em 2007 e já se ocupava da temática do refúgio:

O GAIRE iniciou em 2007, chamando-se GARE (Grupo de Assessoria a
Refugiados), abordando exclusivamente assuntos relacionados a refugiados.
Em 2009, assumiu sua forma atual agregando a assessoria a imigrantes. O
GAIRE integra  o SAJU – Serviço de Assessoria Jurídica Universitária, que
está vinculado ao curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul –, projeto que possui mais de 65 anos de experiência na promoção
dos Direitos Humanos. (GAIRE, sem página). 

As principais questões atendidas pelo GAIRE são: acompanhamento de
refúgio na Polícia Federal, bem como, acompanhamento nas entrevistas e na
análise de documentação. Encaminhamento para concessão de benefício assis-
tencial, bolsa família inclusão nos programa Minha Casa Minha Vida e revali-
dação de diplomas. (Entrevista realizada no GAIRE no dia 28 de Setembro de
2017 às 10h com a estudante de Relações Internacionais Renata Campielo.)

São atendidos refugiados dos principais países: Colômbia, Venezuela,
Cuba, Cabo Verde, Argélia, Afeganistão, Paquistão e Síria. (Entrevista rea-
lizada no GAIRE no dia 28 de Setembro de 2017 às 10h com a estudante de
Relações Internacionais Renata Campielo).

Ademais, cabe informar que o atendimento do GAIRE é realizado
todas às terças-feiras das 10h às 12h, sendo necessário agendar o atendi-
mento via telefone.

ASSOCIAÇÃO ANTôNIO VIEIRA – ASAV
A Associação Antônio Vieira - ASAV é uma associação beneficente e assis-
tencial sem fins lucrativos, que atua por meio do Serviço Jesuíta aos Refu-
giados na defesa dos seus direitos em diversas partes do mundo. “Tem como
missão acompanhar, auxiliar e defender os refugiados e todos os migrantes
que encontram-se em situação de vulnerabilidade.” (ASAV, sem página)

“É a única instituição brasileira responsável pelo Programa de Reas-
sentamento Solidário de Refugiados que é realizado através de uma parceria
entre a ASAV, a ONU (ACNUR) e o Governo Brasileiro.” (OLIVEIRA,
2014, sem página).

Compete à ASAV, inclusive, buscar um local de moradia para as famílias.  
“Além do mais, a ASAV garante aos refugiados auxílio financeiro do

ACNUR durante 12 meses de acolhida, (sem possibilidade de prorrogação),
para aqueles que não conseguem suprir suas necessidades básicas.” (CA-
MARGO, 2013, p. 29)

Atualmente, a ASAV assiste refugiados de cinco diferentes nacionalida-
des. “São elas: colombiana, árabe, palestina, afegã e congolesa, reassentados
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na Capital do Rio Grande do Sul e nos municípios de Bento Gonçalves, Ca-
xias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Serafina Corrêa, São Leopoldo, Pe-
lotas, entre outros.” (BERNARDON, 2009, p.51)

CENTRO ÍTALO-BRASILEIRO DE ASSISTêNCIA E
INSTRUÇÃO ÀS MIGRAÇõES – CIBAI
O CIBAI é uma instituição ligada à Igreja Católica localizada na Paróquia Pom-
péia que acolhe, orienta e assessora os estrangeiros. (CIBAI, sem página)

Surgiu em 1958 com intuito de acolher os 12 mil refugiados e desloca-
dos que surgiram após a 2ª Guerra Mundial. Além disso, atendeu todas as
migrações do pós-guerra, principalmente italianos. (CIBAI, sem página)

“Os atendimentos estão voltados para imigrantes em situação de vul-
nerabilidade, solicitantes de refúgio, vítimas de tráfico de pessoas, estudan-
tes internacionais, marítimos e apátridas.” (CIBAI, sem página)

As principais atividades realizadas pelo CIBAI são: 

Dar informações e encaminhamento a serviços, programas e benefícios so-
ciais; encaminhar e ajudar financeiramente para busca da documentação
pessoal no país de origem e tradução oficial; doar alimentos, roupas para mi-
grantes em situação de vulnerabilidade; oferecer acompanhamento psicoló-
gico personalizado para os migrantes, visando sua adaptação à nova cultura;
estabelecimento de parcerias com empresas que oferecem trabalho aos mi-
grantes. (CIBAI, sem página)

Com a crescente imigração em Porto Alegre e no Estado do Rio Grande
do Sul, em Abril de 2012, o CIBAI resolveu convidar entidades, órgãos pú-
blicos, instituições acadêmicas e representantes de imigrantes para realizar
um encontro para debater esta questão. Após este encontro, este grupo de-
cidiu criar um Fórum Permanente:

O Fórum Permanente tem como o foco na defesa dos direitos das pessoas em
mobilidade e em situação de vulnerabilidade social e comunitária. Tem
como objetivo norteador fomentar e ampliar a rede de acolhimento, atendi-
mento,  integração sociocultural, assessoria, informação e  de produção de
conhecimento sobre a questão da Mobilidade Humana (migrantes, refugia-
dos, apátridas, tráfico de pessoas, marítimos, estudantes internacionais.
(FÓRUM PERMANENTE DE MOBILIDADE URBANA)

Sendo assim, o CIBAI desempenha um papel de grande importância
no acolhimento e acompanhamento dos estrangeiros, na medida em que re-
cebe estes em situação de vulnerabilidade e lhes promove atenção e cuidado,
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objetivando defender a aplicação dos Direitos Humanos. 

OS pRINCIpAIS pROBLEMAS ENFRENTADOS pELOS
REFUGIADOS NO BRASIL 
“O Brasil é comumente apontado como um modelo de acolhida e proteção à
população refugiada. Contudo ao se pensar em uma proteção integral, que as-
segure as normas provenientes do Direito Internacional dos Direitos Humanos
ainda há desafios a serem enfrentados.” (JUBILUT e APOLINÁRIO, 2008,
p.1) “Ao chegar ao Brasil, o refugiado enfrenta dos problemas mais simples
aos mais complexos, que vão da burocracia à dificuldade com o idioma, a falta
de emprego, os precários serviços de saúde e a falta de moradia.” (BÓGUS E
RODRUGUES, 2011, p,107)

O Brasil é um “país onde os recursos de sobrevivência são privados,
dada a precariedade de serviços públicos de educação, saúde, previdência,
amparo à velhice e à infância”. (BÓGUS E RODRUGUES, 2011, p,106).
As ações e omissões do governo brasileiro têm gerado a sensação de insta-
bilidade por parte dos estrangeiros, sejam eles migrantes, refugiados, refu-
giados ambientais ou apátridas. (PEREIRA, 2014, p.44)

Proclama nossa Carta Constitucional que o Brasil tem como fundamen-
tos a cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º) e que em suas rela-
ções internacionais será regido, dentre outros princípios, pela prevalência
dos direitos humanos (art. 4º, inciso II). “Refere ainda o art. 5º que os bra-
sileiros e os estrangeiros residentes no Brasil terão tratamento igualitário, e
lhes serão assegurados todos os direitos que a própria Constituição procla-
ma.” (MILESE E CARLET, 2012, p.84)

José Afonso da Silva ainda vai além, ao afirmar que:

Os estrangeiros residentes no Brasil não têm apenas os direitos previstos no
artigo no art. 5° da CF, mas igualmente os direitos sociais, em especial os
trabalhistas. Ao outorgar direitos aos trabalhadores urbanos e rurais, por
certo que a Constituição alberga também o trabalhador estrangeiro residente
no País. (SILVA, 2000, p. 176)

“Em que pese clareza das disposições constitucionais há um vácuo no
processo de integração de migrantes refugiados, pela inexistência ou falta
de implementação de políticas públicas.” (ZAMBERLAM; BOCCHI,
CORSO E CIMADON, 2013. p. 36)

Mesmo com a importância de serem implementadas políticas públicas
para os refugiados, ou acesso destas, o Poder Público, muitas vezes, de-
monstra-se silente, delegando esta atribuição à sociedade civil. (MILESE
E CARLET, 2006, sem página).
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Ao ingressarem em solo brasileiro, os refugiados, encontram diversas
dificuldades, que vão desde aos serviços sociais básicos, como médicos e
moradia, a discriminação, pois por desconhecimento, uma parte da popula-
ção não sabe ao certo o que é um refugiado, e os reconhece como fugitivos
da justiça. (MORAES E BAENINGER, 2010, p.3)

Além disso, a reportagem veiculada na Folha de São Paulo demonstra
que a “atual situação econômica no Brasil já faz imigrantes e refugiados que
tentavam refazer a vida no Brasil começarem a voltar a seus países ou procurar
outros destinos, como Canadá ou EUA.” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2015)

Petench Ngandu, professor de cultura africana, refugiado no Brasil desde
2014, em entrevista ao UOL, em Junho de 2015, noticiou que enfrenta difi-
culdades para conseguir trabalho e lugar onde morar. “No Brasil, não há po-
lítica de integração dos refugiados”, critica. (MARANHÃO, 2015, sem pági-
na) “a mesma forma, a refugiada Síria, Sallaam Aleikum enfrenta dificuldades
em conseguir emprego e moradia definitiva”. (VIEIRA, 2015, sem página).

Outra dificuldade para refugiados diz respeito à autenticação de seus
documentos, visto que, de regra, os órgãos consulares do seu país de origem
não estão estabelecidos no Brasil. Ademais, o custo de tradução juramentada
dos documentos é bastante elevado. (GAZETA DO POVO, 2015).

Para Ali, refugado sírio, o maior problema é pagar o aluguel. “O Brasil
deveria ter uma bolsa refugiado, porque o aluguel é muito caro aqui”, diz
ele. (BANDEIRA, 2015, sem página)

A coordenadora do Programa de Atendimento a Refugiados da Cáritas
no Rio de Janeiro, Aline Thuller, que trabalha no acolhimento aos estran-
geiros, “afirma que o grande objetivo dos refugiados é ir para e Europa,
então, eles chegam ao Brasil com as mesmas expectativas das pessoas que
foram para lá.” (VIEIRA, 2015, sem página)

Nesse sentido, percebe-se que ao ingressarem ao Brasil, os refugiados
alimentam uma falsa esperança de que em solo Brasileiro todos os seus pro-
blemas serão solucionados. Além disso, passam pelas mesmas dificuldades
e limitações que afetam os cidadãos brasileiros. 

A ATUAÇÃO DA pOLÍTICA BRASILEIRA NA pROTEÇÃO
AOS REFUGIADOS 
Apesar das dificuldades enfrentadas pelos refugiados no Brasil e a falta de
políticas públicas para assegurar-lhes os direitos sociais, culturais, à saúde,
trabalho e educação, cabe enfatizar que desde o Governo de Fernando Hen-
rique Cardoso, o Brasil tem demonstrado interesse em agir na proteção aos
refugiados. “Destacam-se aqui dois principais marcos que foram importan-
tes durante o governo de FHC: a Declaração de San José sobre refugiados e
pessoas deslocadas (1994) e a promulgação da Lei nº 9.474, de 22 de julho
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de 1997.” (DIAS, JUNIOR, FREITAS, BANDARRA E MARTUSCELLI,
2011, p.8)

Durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em reunião realizada
na Cidade do México em 2004, elaborou-se o plano de ação do México,
como objetivo fortalecer a proteção internacional dos refugiados na América
Latina. Foi criado, por iniciativa do representante brasileiro, o Programa
Regional de Reassentamento Solidário, que faz parte das soluções duráveis
implementadas para os refugiados. “Esta solução é empregada a partir do
momento em que no país onde se concedeu o refúgio por primeira vez não
se encontram mais presentes as condições necessárias para a proteção e/ou
integração dos refugiados e/ou das refugiadas.” CARVALHO, RODRI-
GUES E ALMEIDA, 2011, p.81)

Para o ACNUR, “o Brasil desponta-se como um país de reassentamen-
to. A política do Brasil em matéria de reassentamento de refugiados é con-
siderada exemplar, com potencial de replicação nas Américas.” (PORTAL
BRASIL, 2014, sem página)

Mesmo o Brasil, sendo um país acolhedor e demonstrando uma boa
vontade ao receber os refugiados, ainda falta estrutura necessária para ana-
lisar as solicitações de refúgio, como demonstra a reportagem do Jornal Ga-
zeta do Povo: 

O Brasil tem hoje 8.400 refugiados conhecidos, mas deste total, apenas 791
foram reconhecidos como tal entre janeiro e agosto deste ano. Os dados são do
próprio CONARE. No mesmo período, foram indeferidas 223 solicitações.
Em alguns casos, as análises demoram mais de ano, havia até agosto 12.668
solicitações aguardando julgamento (RIBEIRO E ANIBAL,sem página)

Além disso, não se observou mudanças significativas implementadas
pelo governo de Dilma Rousseff, se comparado ao mandato dos presidentes
anteriores, no sentido de se ampliar o acesso de estrangeiros refugiados no
Brasil a políticas públicas, notadamente a programas de cunho social, salvo
pontuais exceções. Essa foi a conclusão a que chegou pesquisa envidada por
DIAS et all, em artigo publicado pela PUC-MINAS:  

A política do governo Dilma para refugiados seguiu a linha das desenvolvi-
das por seus antecessores. E atualmente, o acesso dos refugiados a políticas
públicas permanece uma dificuldade, (DIAS, JUNIOR, FREITAS, BAN-
DARRA E MARTUSCELLI, 2011, p.34)

Com essas observações, não se está a negar o papel central do Brasil
como país acolhedor de migrantes em situação de refúgio. De fato, a entrada
e permanência de refugiados no país podem ser consideradas procedimento
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facilitado pela legislação brasileira, como o reconhece o Alto Comissariado
das Nações Unidas para Refugiados. Contudo, a manutenção de um nível ade-
quado de dignidade e bem estar social, atendidas as particularidades de cada
cultura, esbarra em políticas públicas e ações positivas herméticas à situação
do estrangeiro acolhido pelo Brasil. Nas palavras de MILESI e CARLET:

Embora o Brasil seja reconhecido como uma referência no apoio aos refu-
giados, a realidade destas pessoas ainda está marcada por uma situação ca-
rente, do ponto de vista da inclusão em políticas públicas e das oportunida-
des básicas necessárias para a reconstrução de uma vida. (MILESI E
CARLET, 2012, p.88)

Como pondera Sampaio, o desconhecimento do sistema jurídico à con-
dição de refugiado é o principal entrave de seu acesso a políticas públicas
de cunho social. De certo modo, a lei 9.474/94 manteve submetidos a si seus
efeitos normativos e não contagiou o Ordenamento Jurídico de maneira glo-
bal, de modo a atualizá-lo à realidade da migração forçada:  

Atualmente, existem diversas políticas públicas que não beneficiam os refu-
giados porque seus mecanismos de acesso desconhecem esta condição jurí-
dica. Questões como o acesso de refugiados à moradia popular, Benefício de
Prestação Continuada, validação de diplomas e participação em concursos
públicos, tropeçam em entraves burocráticos ou mesmo normativos, em sua
maioria, pautados pelo desconhecimento e insipiência do ordenamento jurí-
dico referente ao refúgio no Brasil. (SAMPAIO, 2010, p.39)

Além do mais, há também a questão qualitativa, pois mesmo com uma
avançada legislação sobre refugiados o país não tem estrutura e nem pro-
gramas claramente definidos para acolhê-los de maneira adequada. Os pro-
gramas existentes e que são de fato implementados estão ainda baseados na
caridade e nas ações humanitárias das ONG´s. (BÓGUS E RODRIGUES,
p.112). Desta forma, é necessário analisar o que vem sendo feito para inte-
gração destas pessoas na sociedade brasileira.

AS AÇõES pARA A INTEGRAÇÃO AOS REFUGIADOS
Apesar das dificuldades algumas iniciativas importantes e concretas nas
áreas da educação, saúde e trabalho vêm sendo realizadas de forma conjunta
pelo governo brasileiro e por diferentes setores da sociedade na concretiza-
ção dos direitos humanos dos refugiados. (MILESI E CARLET, 2012, p.91).

Em São Paulo, a Prefeitura tem articulado e ofertado, há mais de um
ano, uma série de serviços municipais existentes na rede para o atendimento
SUMÁRIO



da população que chega ao Brasil. O município oferece ainda serviços gra-
tuitos de saúde e educação, encaminhamento para oportunidades de traba-
lho, acordos para facilitar a obtenção de documentos, abertura de contas
bancárias e passeios culturais para as famílias refugiadas. (PREFEITURA
DE SÃO PAULO, sem página).

Para auxiliar refugiados em busca de emprego no Brasil, o site “Estou
Refugiado”(ESTOU REFUGIADO, sem página) reúne relatos de cerca de
50 imigrantes que estão no Brasil e dizem ter boas qualificações profissio-
nais, porém, com dificuldade para comprová-las por falta de documentos.
(MARCHESAN, 2015, sem página).

São professores, médicos, engenheiros, técnicos, entre outros, que fu-
giram de locais como Palestina, Síria e Haiti. Todos estão em busca de um
emprego fixo, principalmente na área de sua formação. (MARCHESAN,
2015, sem página).

Outro projeto que reúne informações profissionais dos refugiados que
chegam ao Brasil e faz a ponte com empresas para que encontrem trabalho,
é o PAAR. Conta com o apoio da ACNUR, e desde sua criação, em 2011,
conseguiu trabalho para 161 refugiados. Atualmente, há 80 vagas de empre-
go abertas. (MARCHESAN, 2015, sem página).

O GRISTS (Grupo de Refugiados e Imigrantes Sem-Teto de São
Paulo). É um coletivo busca conscientizar imigrantes e refugiados sobre a
oportunidade de acessar o programa federal para moradias, o Minha Casa,
Minha Vida. Para isso, porém, uma das barreiras enfrentadas tem sido a falta
de documento. (MIGRAMUNDO,2015)

Diante do exposto, não podemos negar os avanços do Brasil ao que diz
respeito às práticas de acolhimento aos refugiados, mas constata-se que
ainda existe muito a ser feito para realizar a integração destes na sociedade
brasileira, assim como Pereira dispõe:

Não neguemos os avanços do Brasil, principalmente nas suas renovadas
práticas de acolhimento, principalmente no caso dos haitianos, refugiados e
vítimas do tráfico de pessoas, mas não podemos deixar escapar o fato de que
sua articulação político-jurídica frente ao enfrentamento da questão perma-
nece refém ao “paradigma da segurança nacional”. É necessário chamar a
atenção para o fato de que as políticas de recrudescimento das migrações
não são um fenômeno ocorrente apenas nos países europeus e nos Estados
Unidos. O problema das políticas migratórias também engloba o Brasil, ape-
sar dos esforços em se afirmar o contrário. (PEREIRA, 2014, p.43)

Neste contexto, percebe-se que a sociedade civil, através de ONGS e
associações, tem se ocupado e articulado em garantir aos refugiados direitos
fundamentais para sua subsistência. A sociedade pauta-se na solidariedade
SUMÁRIO



e no caráter humanitário, empenhando-se para suprir as necessidades destas
pessoas em situação de vulnerabilidade que merecem a devida atenção e in-
tegração na sociedade Brasileira.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, o quadro que nos é apresentado, hodiernamente, no Brasil,
é o desembaraçado acesso ao território nacional pelo migrante. Contudo, a
prestação material de serviços efetivamente destinados a garantir a sobre-
vivência do refugiado em solo pátrio, com exceções pontuais, não tem sido
a tônica da atuação do Estado brasileiro, que, de resto, tem-se omitido, no
ponto, reiteradas vezes, mesmo frente aos seus próprios nacionais. 

Dessa forma, conclui-se que para proteção efetiva dos refugiados na
Legislação Brasileira, o Brasil deve promover a inclusão dessas pessoas nas
políticas públicas existentes, estruturar melhor os órgãos de acolhimento de
refugiados para garantia de um atendimento mais eficaz e promover debates
acerca da temática do refúgio, sensibilizando a sociedade sobre a real situa-
ção destas pessoas, minimizando assim o preconceito que muitos sofrem.
Ademais, cabe ressaltar que embora saibamos que os refugiados esbarram
nos mesmos problemas que nós brasileiros, e que o acesso aos direitos so-
ciais garantidos á eles são restritos, devemos sim, acolhê-los, para garantir-
lhes o bem maior: a vida.
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A INSERÇÃO DO TRABALHADOR IMIGRANTE NO
SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO
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Resumo: O deslocamento de grandes contingentes de indivíduos de um
pais para o outro sempre existiu, embora, nos últimos anos, tenha se in-
tensificado por motivos sociais e políticos. Este artigo demonstra, em uma
perspectiva inicialmente geral, a motivação da migração com enfoque
na busca por trabalho. A partir da compreensão da motivação, busca-se
a análise das diversas normativas internacionais e nacionais que prote-
gem os imigrantes na seara social e trabalhista. Nesse âmbito, o artigo
pretende analisar o fenômeno das imigrações regulares e a preservação
dos direitos, envolvendo uma metodologia de estudo de casos, com téc-
nicas de pesquisa de revisões bibliográficas, jurisprudenciais, normas ju-
rídicas e consulta em sítios eletrônicos.

Palavras-chave: Imigração; Direitos Humanos; Estatuto do Estrangeiro; 

Summary: The movemente os large number os individuals from one coun-
try to another hás always existed, although in recente years it has intensi-
fied for social and political reasons. The article demonstrates, from na ini-
tially general perspective, the motivation of the migration with focus on the
search for work. Based on the understanding of motivation, it is sought the
analysis of the various international and national regulations that protect
immigrants in the social and labor sectors. In this context, the article aims
to analyze the phenomenon of regular immigration and the preservation
of rights, involving a case study methodology, with research techniques of
bibliographic reviews, jurisprudence, legal norms and consultation in elec-
tronic websites.

Keywords: Immigration; Humam Rights; Foreign Status.
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INTRODUÇÃO
A imigração é um acontecimento complexo de âmbito mundial que está em
constante evolução devido aos motivos que a impulsionam nos mais diver-
sos contextos históricos perpassados pelos países. Nas últimas décadas,
houve um aumento significativo nas migrações o que gera uma necessidade
de maior atenção para tal fenômeno no sentido de garantir direitos a essa
parcela da população.

Mesmo sendo a imigração um assunto global, existem, até hoje, poucas
normativas internacionais sobre o tema, e, sendo assim, as normativas na-
cionais possuem a responsabilidade de preencher as lacunas existentes. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os instrumentos inter-
nacionais e, principalmente, os nacionais que versam sobre os direitos dos
imigrantes, principalmente na seara trabalhista, uma vez que a busca por
melhoria de vida e consequentemente trabalho ainda é a motivação predo-
minante de migrar, com a pretensão de, ao final, possibilitar a avaliação das
normativas existentes e sua eficácia, de fato, na garantia de direitos.

2 A IMIGRAÇÃO COMO ÚNICA OpÇÃO pARA
MELhORIA DA qUALIDADE DE VIDA
A migração é um fenômeno altamente complexo que sempre existiu no
mundo, o impulso migratório sempre foi influênciado por fatores que mu-
daram com o decorrer do tempo e da evolução histórica.

As migrações, são os “deslocamento[s] de uma pessoa ou de um con-
juntos de pessoas de seu lugar habitual de residência a outro, para lá perma-
necer por mais ou menos tempo, com a intenção de satisfazer alguma ne-
cessidade ou conseguir alguma melhora” (ROMERO, 2003 apud LÉON,
2005 : 61; tradução nossa1).Em suma, o imigrante é o individuo que sai de
seu país de origem para residir momentaneamente ou não em outro.

Decidir migrar não é uma simples escolha, considerando a acepção da
palavra “escolha”, decidir migrar, por vezes, é uma necessidade fundada no
contexto em que o pretenso imigrante se encontra. Mudar de vida, mudar de
país, pode demonstrar a necessidade de fugir dos problemas sociais, cultu-
rais, religiosos e econômicos que o individuo se encontra, fatores externos
esses que tornam a “escolha” a única solução que motiva a mobilidade de
pessoas no mundo.

2.1 O FLUxO MIGRATÓRIO E O qUE IMpULSIONA AS IMIGRAÇõES
O impulso migratório humano não tem um único fator determinante, por
vezes pode ter diversos fatores que em consonância justificarão a saída de
seu país de origem. Fatores esses sociais, climáticos, culturais, econômicos,
dentre outros. 
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Há duas categorias básicas de migração: forçadas ou voluntárias.
Aquelas correspondem a situações que “forçam” o indivíduo a se deslocar
por força de guerra, de política, de religião, de raça, de desastres ambientais
provocados pelo homem ou não; e essas quando o individuo se desloca por
vontade própria na busca de melhoria de vida, de estudo ou de trabalho, foge
da idéia de estar sendo forçado por condições externas a sua vontade. (artigo
Trabalho, Imigração e o Direito Internacional dos Direitos Humanos – Va-
nessa Oliveira Batista e Carolina Genovez Pereira)

A migração não é uma simples transferência de uma comunidade polí-
tica para outra, há necessidade de uma aceitação no processo de inclusão do
individuo em um território que lhe é estranho, e essa entrada em solo estran-
geiro nem sempre é receptiva uma vez que a inclusão desse individuo na
nova sociedade representa a aceitação de um novo membro em suas ativi-
dades econômicas, políticas, culturais, etc., que em grande escala justifica
o estranhamento do país que irá receber. Então, por mais que existam pre-
tensas promessas de igualdade dos povos e dos indivíduos na realidade tal
entrada poderá resultar uma negação de direitos aos imigrantes de participar
democraticamente no novo país com garantia de direitos (PREUSS, 2008 :
317-319).

Os empregadores, o poder público e demais entes envolvidos, por anos,
tinham a visão de que os instrumentos jurídicos existentes para cuidar da si-
tuação dos imigrantes, tanto no âmbito nacional quanto internacional, eram
suficientes, uma vez que existia um grande interesse na mão-de-obra pura,
sem totais garantias de direitos. Os imigrantes, por sua vez, se viam na situa-
ção da dualidade e se habituaram a reivindicar direitos no plano integral, não
apenas direitos específicos como os trabalhistas, por exemplo. Nesse ponto,
encontra-se a realidade da sociedade: a imigração é apenas aceita a partir do
momento que na matemática final os imigrantes dêem mais lucros dos que
custos, ou seja, a imigração deve apresentar vantagens econômicas com saldo
superior as desvantagens de custo social e cultural (SAYAD, 1998 : 47).

Sabe-se que há normatização, que será aprofundada no decorrer do ar-
tigo, no sentido de garantir a igualdade de direitos entre os nacionais e os
estrangeiros, mesmo assim é recorrente as condutas que desrespeitam tal
preceito constitucional básico. Exemplo latente da dificuldade de afirmar a
igualdade de tratamento é encontrado nas demandas trabalhistas existentes
no judiciário. É o relatado na decisão nº 0000155-36.2011.5.02.0034 ati-
nente ao Recurso Ordinário, julgado em 16.05.2013, pelo Tribunal Regional
do Trabalho de São Paulo, de relatoria do Dr. José Ruffolo:

VINCULO EMPREGATÍCIO. ESTRANGEIRO NÃO REGISTRADO. IR-
REGULARIDADE ADMINISTRATIVA. TRABALHO PROIBIDO. PRO-
TEÇÃO TRABALHISTA DEVIDA. [..] Trata-se de típico trabalho proibido,
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circunstância que não pode obstar a inerente proteção dos Direitos Sociais
Trabalhistas, aplicáveis independentemente da nacionalidade ou regularidade
migratória do indivíduo (arts. 1º, III, 3º, IV, 6º e 7º da Carta da República),
confrome assentado em diversas normas internacionais aderidas pelo Brasil,
tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966) e a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica – 1969) [,,,]2

Entende-se, portanto, que as definições jurídicas dos imigrantes mudam
conforme o interesse de uma categoria econômica, sendo alterada conforme
a necessidade da sociedade que irá recepcionar os que migram.

A imigração torna-se mais latente em contextos de crise econômica,
necessidade de emprego e de diversas outras dificuldades, pois lança nesses
pretextos um sentido para imigrar. Mesmo sendo diversos os motivos, vo-
luntário ou involuntários, que justificam a imigração, todos culminam em
uma mesma vontade quando o imigrante alcança o solo almejado: trabalho.

3 IMIGRAÇÃO pARA O TRABALhO
É de conhecimento que a imigração sofreu um crescimento vertiginoso em
decorrência das facilidades do mundo moderno, quais sejam: barateamento
e ampliação do transporte e comunicação. Mesmo assim, o que continua
motivando o movimento migratório é o desequilíbrio da economia e do mer-
cado de trabalho do mundo, pois de um lado estão os países subdesenvolvi-
dos e em desenvolvimento que possuem excesso de mão-de-obra de baixa
qualificação e custo; e de outro lado estão os países desenvolvidos e ricos
que têm interesse cada vez maior nessa parcela da população braçal para
ocupações que não requerem grande instrução.

Nesse sentido, imigrante, para Abdelmalek Sayad, é uma “força de tra-
balho provisória, temporária, em trânsito”, cuja condição é revogável a
qualquer tempo (SAYAD, 1998 : 54-55). A estada do imigrante está ligada
diretamente ao trabalho, ou seja, não há imigrante sem trabalho.

Ademais, como veremos, os imigrantes não têm garantido diversos di-
reitos fundamentais que por vezes irão expô-los a uma situação similar a es-
cravidão, ou diferenciá-los, em muito, dos nacionais.

4 AS LEIS qUE ASSEGURAM DIREITOS AOS
IMIGRANTES NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL
Como já visto a relação do imigrante com o trabalho é estreita, no sentido
de que não existe imigrante sem relação trabalhista, sendo assim a questão
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da integração do imigrante em sociedade diversa a sua é um dos fatores que
cria a necessidade de levar a discussão sobre as relações trabalhistas para
um âmbito internacional. A necessidade de regulamentação dessa situação
é extremamente importante para que exista uma contraprestação e um esta-
belecimento de direitos.

4.1 A IMIGRAÇÃO E O DIREITO DOS IMIGRANTES
É prerrogativa do cidadão nacional a liberdade de ir e vir livremente dentro
de sua nação, bem como exercer qualquer forma de trabalho para o qual esteja
habilitado, respeitando a legislação local. Por sua vez, o direito de circulação
entre os países demanda autorizações, tanto de entrada quanto de permanên-
cia do visitante ou imigrante em nação diversa a sua, devendo respeitar nor-
mas de direito internacional público e suas particularidades. Em relação ao
exercício de um labor de forma remunerada, o estrangeiro apenas poderá tra-
balhar no país que irá recepcioná-lo caso esteja legalmente autorizado. 

Até o início do século XX, existia muito arraigado no debate jurídico
a limitação e conciliação entre o individual, liberdade de ir e vir, e o coletivo,
representado pelo interesse público estabelecido na soberania do Estado
(CAVARZERE, 2001 : 44). 

Depois da Primeira Grande Guerra, os esforços foram voltados para o
interesse público, a soberania nacional, no sentido de que os Estados podem
regulamentar a admissão e expulsão dos imigrantes, conforme conveniên-
cia. Isso devido a crise econômica que se espalhava pelo mundo com infla-
ção e desemprego, os Estados como forma de proteger seus nacionais difi-
cultaram a livre circulação de pessoas, tolhendo a liberdade de escolha de
ir e vir (LAIFER, 1999 : 140).

Depois da Segunda Guerra Mundial, a movimentação de pessoas e da
economia aflorou especificamente no setor do Turismo, em 1963, ocorreu
a Conferência das Nações Unidas sobre Turismo e Viagens Internacionais,
cujo objetivo central era legalizar o deslocamento temporário de pessoas.
Nessa época, já se viam as primeiras tratativas das nações para começar a
legalizar, inicialmente, os visitantes e, posteriormente, os migrantes (CA-
VARZERE, 2001 :  58-59)

Para discussões de direitos humanos, paz entre os povos, reciprocidade
entre os países, entre outros pontos existe a Organização das Nações Unidas
(ONU) para dizimar possíveis controvérsias, ou seja, não existe exatamente
uma regulamentação sobre o direito de imigrar3.

Existe também no âmbito internacional a Organização Internacional do
Trabalho (OIT) que é responsável pela elaboração de modelos que devem ser
seguidos na elaboração de leis internas dos Estados, como “direitos básicos”
que devem ser garantidos na ótica internacional, além de estabelecer proce-
dimentos que devem ser seguidos na via administrativa e na via judicial4.
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Essas normas bases estabelecidas pela OIT são de extrema importância
para o desenvolvimento econômica, proteção dos trabalhadores migrantes e
prevenção de abusos no âmbito trabalhista, segundo Süssekind (2000 : 428):

(...)a harmonização das leis relativas ao Direito do Trabalho e Seguridade
Social numa área geográfica constitui fator de relevância na integração eco-
nômica da região, porque com isso se busca nivelar, tanto quanto possível, o
custo dos encargos sociais de responsabilidade dos correspondentes Estados
e empresas. Os tratados bilaterais, no campo do Direito do Trabalho e da
Seguridade Social, têm por fundamento a migração de trabalhadores e por
finalidade a solução, na base da reciprocidade, de problemas social-traba-
lhistas dela resultantes. Geralmente são firmados por um país de emigração
e um de imigração; mas, excepcionalmente, pode ter mais de dois signatá-
rios (tratado plurilateral). Seu objetivo pode variar: regulamentação das con-
dições de trabalho do estrangeiro procedente do outro país, tanto no caso de
migração dirigida, como no de migração espontânea; conservação do direito
do imigrante em matéria de Seguridade Social e pagamento das respectivas
prestações se retornar ao país de origem; disciplinação do trabalho de tem-
porada executado no território de um Estado por trabalhador de outro; regu-
lamentação do trabalho em empreendimentos fronteiriços; formas de coope-
ração social, abrangendo programas de formação profissional acelerada, etc.

Percebe-se que a questão jurídica dos migrantes é estabelecida de
forma interna nos Estados, justamente porque o acesso ao território depende
do livre arbítrio do Estado soberano. Contudo, existem normas básicas que
devem ser garantidas aos migrantes, direitos esses que são considerados in-
ternacionais e que devem ser respeitados.

4.1.2 A IMIGRAÇÃO PELAS LENTES DO DIREITO INTERNACIONAL
Há um grande número de acordos, tratado e convenções internacionais que
tratam da situação do estrangeiro, do migrante e do trabalho. Tais tratativas
estão ligadas ao Direito Internacional do Trabalho, parte do Direito Público
Internacional, que tem como fundamento regulamentar de forma geral os
direitos que devem ser respeitados pelas nações no que concerne a proteção
do trabalhador imigrante. A proteção do trabalhador imigrante já apresenta
referência no preâmbulo da Constituição da OIT5, no seguinte sentido:

Considerando que existem condições de trabalho que implicam, para grande
número de indivíduos, miséria e privações, e que o descontentamento que
daí decorre põe em perigo a paz e a harmonia universais, e considerando, pó
exemplo, (...) à defesa dos interesses dos trabalhadores empregados no es-
trangeiro (...).
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A Organização Internacional do Trabalho (OIT) tornou-se a primeira
agência da ONU, em 1946, mas foi criada pós Primeira Grande Guerra, na
Conferência da Paz em 1919, originando o Tratado de Versalhes que trazia
como direito de proteção internacional a garantia das condições de trabalho
dignas e justas. A idéia base da OIT era de que a paz apenas seria alcançada
por meio da justiça social, como estabelece os considerandos da Constitui-
ção da OIT6.

A OIT se preocupa, principalmente, na questão dos imigrantes que bus-
cam emprego, sendo que migração pelo labor é um dos temas de seus estu-
dos. Esse assunto é de tal importância, porque, conforme visto, a busca de
novas oportunidades de trabalho é o principal motivo causador da migração.
Sabe-se que devido às crises econômicas e sociais no mundo a procura de
trabalho é muito maior do que a quantidade de trabalho de fato oferecida,
portanto as leis internacionais existem para garantir o bem-estar e direitos
básicos da população imigrante7.

A OIT inicialmente ocupou-se de questões migratórias, estabeleceu a
Convenção Internacional n° 19, de 19258, que aborda a questão da igualdade
entre os trabalhadores estrangeiros e nacionais em caso de acidentes de tra-
balho. Convenção adotada por 120 países, mas de difícil aplicação uma vez
que depende dos serviços de saúde de cada país.

A Convenção nº 97, de 19399, dirige-se ao trabalhador imigrante, de-
finindo-o como aquele que “emigra de um país para outro com vistas a ocu-
par um emprego que não seja por conta própria” (art.11), tratando das imi-
grações legais, prevendo punição para as imigrações irregulares nos anexos
I (art. 8) e II (art. 13).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no âmbito da ONU,
também trata do assunto nos seguintes artigos: 13.1 estabelece o direito de
circulação dentro de determinado estado, e o artigo 13.2 que tratada do di-
reito de circulação do indivíduo no espaço internacional. É importante sa-
lientar que nessa normativa não há reconhecido o direito do indivíduo se es-
tabelecer em país diverso ao da sua nacionalidade. Há a proteção clara do
direito de sair do país, mas não o direito de entrar em outro país10.

Quanto à nacionalidade, art. 15.2 da Declaração, a DUDH11 deixa em
aberto, cabendo a cada nação optar e declarar sobre. A DUDH não é o único
instrumento normativo internacional, há outras normativas nesse sentido: a
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948; o art.
2º do Protocolo nº 4 da Convenção Européia para Proteção dos Direitos Hu-
manos e Liberdades Fundamentais, de 1963; o art. 22 da Convenção Ame-
ricana sobre Direitos Humanos, de 1969; a Carta Africana de Direitos Hu-
manos e das Pessoas, art. 18, de 1981 (LOPES, 2009 : 238-240).

Uma das mais importantes convenções sobre direitos humanos da ONU
é a Convenção da ONU para Proteção dos Trabalhadores Migrantes e seus
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Familiares, adotada em 18 de dezembro de 1990 pela Assembléia Geral
(Res. 451/158), entrando em vigor apenas 13 anos depois em 1º de julho de
2003 (LOPES, 2009 : 240). A Convenção tem a pretensão de normatizar em
nível universal os direitos dos trabalhadores migrantes e dessa forma dá uma
nova roupagem aos preceitos estabelecidos pelas convenções da OIT. 

Certamente controvérsias surgirão entre os Estados e a correta aplica-
ção da Convenção, sendo assim a própria Convenção prevê um “Comitê de
Proteção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e de seus Familiares”,
para o qual os Estados Partes comprometem-se em apresentar relatórios
sobre as medidas legislativas, judiciais, administrativas e de outra natureza
que adotaram para aplicação da Convenção (Art. 73), conseqüentemente o
Comitê irá avaliar e adotar as medidas necessárias para a correta aplicação
da Convenção12.

Além dos instrumentos gerais de direitos humanos e mais específicos
no âmbito dos direitos dos trabalhadores migrantes, existem normativas dos
Estados que se fundamentos nas normativas internacionais para interpretar
e legislar sobre normas nacionais de aplicação aos imigrantes.

4.1.3 A IMIGRAÇÃO PELAS LENTES DO DIREITO NACIONAL BRASILEIRO
Os Estados continuam se baseando na máxima tradicional de soberania, no
sentido de terem o poder de escolher quem irá ingressar ou não em seus ter-
ritórios. O Brasil, conseqüentemente, não foge dessa máxima de controle
do fluxo migratório. A abertura dos tempos de colonização para substituição
do trabalho escravo e povoamento do território não mais se encaixa nos mol-
des atuais, sendo assim, no atual contexto, o Brasil passa a aplicar requisitos
mais restritivos para a entrada de estrangeiros em seus territórios, ensejando
opiniões que defendem que o Brasil “pode ser tido como um dos países mais
restritivos quanto à imigração de estrangeiros” (PARARRA, 2005 : 23-33).

A Constituição de 198813 não trata especificamente dos imigrantes e
da sua regulamentação, limitando-se apenas a apresentar princípios e pre-
ceitos sobre o estrangeiro de forma abrangente.

Aos imigrantes, têm-se como primeiros princípios aplicáveis os fun-
damentos da república no artigo 1º da Constituição Federal: a cidadania, a
dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho; que por serem apli-
cáveis ao Estado brasileiro, não poderiam deixar de ser aplicados aos traba-
lhadores imigrante. Como preceito fundamental também podemos destacar
o contido no artigo 3°, inciso IV da Constituição a promoção do bem de
todos “sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação”14.

Por vez, na vertente dos princípios que regem as relações internacionais
do Brasil podemos destacar os contidos no artigo 4°, inciso II: prevalência
dos direitos humanos; e inciso IX: cooperação entre os povos para progresso
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da humanidade. No parágrafo único do mesmo artigo 4° da Constituição,
estabelece que o Brasil buscará a integração econômica, política, social e
cultural dos povos da América Latina, o que não ira compactuar com uma
postura mais restritiva de imigração principalmente no âmbito dos povos
latino-amecianos15.

Especificamente aos direitos dos estrangeiros, e assim podemos enten-
der dos trabalhadores imigrantes, o artigo 5° da Carta Magna garante aos
estrangeiros residentes no país os mesmo direitos em igualdade aos nacio-
nais, quais sejam, a “inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade”16.

Como dito a garantia de igualdade tratada é de forma geral, há exceções
que tornam os estrangeiros desiguais frente aos brasileiros, no sentido de
que há proibição de alistamento eleitoral e proibição de ocupação de alguns
cargos públicos por estrangeiros, respectivamente artigo 14, parágrafo 2° e
artigo 12, parágrafo 3° ambos da Constituição17. A vedação do alistamento
eleitoral dos estrangeiros implica na impossibilidade da candidatura a cargos
eletivos e a votar. A Proposta de Emenda a Constituição n° 347, de 2013,
pretende garantir o direito dos imigrantes ao voto, alterando a redação do
artigo 4°, parágrafo 2°, para que “os estrangeiros residentes em território
brasileiro por mais de quatro anos e legalmente regularizados alistem-se
como eleitores”, sem ter a obrigatoriedade de naturalização18.

Além da Constituição, que na verdade não trata profundamente a si-
tuação do trabalhador imigrante legal, muito menos da situação do imigran-
te em situação ilegal, existe o Estatuto do Estrangeiro, Lei n° 6.815, de 19
de agosto de 1980, sendo a legislação infraconstitucional utilizada no Brasil
para regulamentar a situação do migrante, sendo que os demais instrumen-
tos são derivados dele como as resoluções do Conselho Nacional de Imi-
gração (CNIg)19.

O final da década de 1970 e o início da década de 1980 representa um
período sem incentivos para a imigração, intensificando a preocupação com
a imigração clandestina. O Brasil estava passando pelo autoritarismo da di-
tadura militar o que, obviamente, refletiu na legislação da migração.

Logo nos primeiros artigos do Estatuto do Estrangeiro percebe-se a
preocupação com a segurança nacional, ordem e interesses nacionais, refle-
xo forte dos tempos difíceis vividos pelo Brasil. 

O migrante que não possui a nacionalidade brasileira só poderá ingres-
sar no país com um visto, que é o “ato administrativo que franqueia ao es-
trangeiro a entrada em território nacional” (HENRIQUE, apud FRIETAS,
2006, pg. 3). Conforme artigo 4° do Estatuto existem sete tipos de vistos:
de trânsito, temporário, permanente, de cortesia, oficial e diplomático. Os
vistos temporários e permanentes estão ligados diretamente com situação
do trabalho imigrante.
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O visto temporário de trabalho é regulamentado pelo CNIg, que con-
trola a entrada de imigrantes com a intenção de trabalhar no Brasil. A Reso-
lução n° 74, de 2007, refere-se as autorizações de trabalho, exigindo a exis-
tência de uma empregador específico que requeira a autorização, que
comprove a regularidade e que se responsabilize pelas despesas médicas do
imigrante e que também informe o prazo do contrato20.A Resolução n° 99,
de 2012, trata dos requisitos de qualificação e experiência profissional para
a concessão de autorização de trabalho para os imigrantes21. Tais resoluções
estabelecem diversas formalidades para qualquer forma de alteração do con-
trato de trabalho.

Sobre o visto permanente, o artigo 16 do Estatuto, estabelece que a imi-
gração tem como objetivo propiciar mão de obra especializada para os se-
tores da economia nacional, objetivando aumentar a produtividade, assimi-
lar tecnologia e captar recursos. Segundo o artigo 18, o visto permanente
fica condicionado a atividade certa e à fixação em região determinada do
território nacional, dentre outros requisitos estabelecidos pela CNIg22.

Percebe-se que o Estatuto do Estrangeiro e as Resoluções do CNIg
foram formuladas em contextos históricos diversos, e sofreram conseqüên-
cias diferentes dessa forma, porém o Estado não deixou de lado a postura
restritiva frente aos trabalhadores imigrantes.

Até o presente momento a pesquisa apenas trouxe requisitos e cobran-
ças feitas ao trabalhador imigrante, com a finalidade restritiva do Estado
para a permissão da entrada da mão-de-obra, nada diretamente foi garantido
no sentido de resguardar aos imigrantes a proteção dos direitos humanos. 

Outra normativa que trata dos direitos trabalhistas dos imigrantes é a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os primeiros artigos que tratam
desse assunto estão contidos no Capítulo II, “Da nacionalização do traba-
lho”, do Título III da CLT, no que dispõe.

Art. 352 – As empresas, individuais ou coletivas, que explorem serviços pú-
blicos dados em concessão, ou que exerçam atividades industriais ou comer-
ciais, são obrigadas a manter, no quadro do seu pessoal, quando composto
de 3(três) ou mais empregados, uma proporção de brasileiros não inferior à
estabelecida no presente Capítulo.
(...)
Art. 354 – A proporcionalidade será de 2/3 (dois terços) de empregados bra-
sileiros podendo, entretanto, ser fixada proporcionalidade inferior, em aten-
ção às circunstâncias especiais de cada atividade mediante ato do Poder
Executivo, e depois de devidamente apurada pelo Departamento Nacional
do Trabalho e pelo Serviço de Estatística de Previdência do Trabalho a insu-
ficiência do número de brasileiros na atividade de que se tratar.
Parágrafo único – A proporcionalidade é obrigatória não só em relação à
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totalidade do quadro de empregados, com as exceções desta Lei, como ainda
em relação à correspondente folha de salários 23.

A intenção da CLT, formulada com base em idéias nacionalistas do go-
verno Getúlio Vargas no período do Estado Novo, era de proteger o mercado
de trabalho e de resguardar a autoridade do Estado numa época que os imigran-
tes eram uma ameaça anarquista e socialista por conta dos ideais difundidos.

A CLT ainda prevê, no artigo 358 da CLT, a proibição do pagamento
de salário inferior aos brasileiros em relação ao salário pagos aos imigrantes,
com exceção aqueles que estejam em uma situação superior em questão de
produtividade e antiguidade. Nesse mesmo contexto, o parágrafo único do
artigo 358, exige que “a dispensa do empregado estrangeiro deve preceder
à de trabalhador brasileiro que exerça função análoga”24.

O artigo 204 do Código Penal demonstra a importância dada ao controle
das imigrações pelo Estado, tipificando como crime a ação de “frustrar, median-
te fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho”25.

Essa “nacionalização do trabalho” apresenta uma inconstitucionalida-
de aparente, não garantido o direito de igualdade estabelecido na Constitui-
ção Federal, ademais a Convenção da OIT nº 111, ratificada pelo Brasil em
1969, já tratada, veda a distinção, exclusão ou preferência por questões pá-
trias que possa desigualar os indivíduos frente a uma oportunidade de tra-
balho. Sendo assim, é evidente que tal Convenção teria revogado a CLT
nesse artigo que deixa clara a desigualdade de tratamento existente26.

O Código Penal também se apresenta na questão dos imigrantes, assim
como a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os
Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias, protege o traba-
lhador de um regime de escravidão. O artigo 149 do Código Penal tipifica
o que segue:

Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a traba-
lhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradan-
tes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão
de dívida contraída com o empregador ou preposto27. 

Os requisitos tratados nesse artigo não precisam ser cumulativos, bas-
tando a existência de um para que esteja tipificado o crime, com condenação
de reclusão de dois a oito anos, e multa. A jornada exaustiva se estabelece
quando o tempo de descanso não é suficiente para a recuperação do traba-
lhador para a próxima jornada laborativa, sem o pagamento de horas extras.
As condições degradantes se configuram a partir de diversos fatores como a
indisponibilidade de água, comida, alojamentos precários, entre outros. As
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formas de restrição de liberdade como a própria expressão diz é o impossi-
bilitar que as pessoas deixem o seu local de trabalho (BRASIL, 2013 : 24)

Além da tipificação do Código Penal, a proteção do trabalhador ganhou
força com a aprovação da Emenda Constitucional nº 81, que deu nova reda-
ção ao art. 243 da Constituição Federal28:

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde
forem localizadas culturais ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração
de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à re-
forma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indeniza-
ção ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, obser-
vando, no que couber, o disposto no art. 5º.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em
decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração
de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com desti-
nação específica, na forma da lei. 

Em suma, esta Emenda Constitucional estabelece e reafirma o já trata-
do na CLT e no Código Penal como sendo o trabalho escravo uma das con-
dutas vedadas. É claro que tal conduta fortemente normatizada não é exclu-
siva aos imigrantes, mas se aplica fortemente a eles uma vez que são mais
facilmente submetidos a essas condições até mesmo pelas condições que
vêem para o Brasil e por suas necessidades latentes, se sujeitando a trabalhos
em condições análogas a de escravos. A distância dos familiares e a estada
em um local desconhecido também dificultam a reivindicação por direitos,
ademais há o empecilho da língua que na maioria das vezes não é dominada
pelo migrante que aqui chega29.

É importante perceber que o controle nas fronteiras que não respeita
os direitos humanos não impede a entrada deles no território. Os imigrantes,
como já tratado no início do artigo são compelidos por diversos motivos que
não vão se deixar influenciar por conta de um controle fronteiriço mais rí-
gido, buscam uma melhora de vida e por vezes não se importam em ingressar
no território de maneira ilegal.

Os imigrantes que enfrentam pobreza ou a falta de possibilidades de tra-
balho em seus países ou mesmo outras situações degradantes que motivam
a saída de seu território de origem torna o indivíduo mais vulnerável a aceitar
qualquer oferta de trabalho, mesmo que isso signifique migrar para outra re-
gião sem conhecimento prévio das condições que irá enfrentar (ONG Repór-
ter Brasil, 2012 :  24). Por vezes, os imigrantes nessas condições sabem de
seus direitos, mas a vulnerabilidade e a condição a que são submetidos difi-
culta qualquer reivindicação de direitos (BRASIL, 2013 : 16-17).
SUMÁRIO



Sendo assim, é imperioso que não só sejam respeitadas as normativas
existentes de proteção dos imigrantes tanto em âmbito internacional quanto
nacional, mas também que seja de alguma forma proporcionada a revisão
das leis existentes.

CONSIDERAÇõES FINAIS
As migrações têm o poder de contribuir positivamente para o desenvolvi-
mento econômico e social dos países. Tal fenômeno afirma a necessidade
de repensar as relações internacionais sem a visão da competitividade eco-
nômica e do fechamento das fronteiras, mas na solidariedade entre os povos.

Conforme exposto, o principal motivo que impulsiona a imigração é a
busca por melhores condições de vida e conseqüentemente a busca pelo tra-
balho, e para garantir os direitos dos imigrantes como indivíduos e como
trabalhadores há vários instrumentos internacionais e nacionais que trouxe-
ram grandes avanços para efetivar a igualdade entre os indivíduos.

Percebe-se que o problema central baseia-se na questão de que o Estado
vê a imigração de forma negativa, gerando encontros ou choques, acolhida
ou exclusão, sem que se entenda que o fluxo migratório no Brasil é, e sempre
foi, natural frente a miscigenação existente no país, e que a aceitação dessa
população gera um natural desenvolvimento econômico.

É dever da comunidade internacional e da população no geral ver o imi-
grante como fonte de enriquecimento recíproco para então construir uma so-
ciedade de paz e justiça, revendo a normatização existente que é falha tanto no
âmbito internacional quanto no nacional. Na seara brasileira há uma necessi-
dade latente de modernizar as leis existentes no que se referem a imigrações.
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NOTAS

1 Desplazamiento[s] de una persona o conjunto de personas desde su lugar
habitual de residencia a otro, para permanecer en él por más o menos tiempo, con
la intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora.

2 Disponível em: <http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Boletim/ tur-
mas/2013/bol_39_13.pdf>. Acesso em: 12 de setembro de 2016.

3 Disponível em : https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/. Acesso
em: 12 de setembro de 2016. 

4 Disponível em: http://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/hist%C3%B3ria/
lang—pt/index.htm. Acesso em: 12 de setembro de 2016.

5 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Constituição da
OIT. Disponível em: http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/de-
cent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. Acesso em: 12 de setembro de 2016.

6 Ver terceira consideração do preâmbulo da Constituição da OIT. Disponí-
vel em: http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/
constituicao_oit_538.pdf. Acesso em: 12 de setembro de 2016.

7Disponível em: http://www.ilo.org/brasilia/temas/lang—pt/index.htm.
Acesso em: 12 de setembro de 2016.

8 Disponível em: http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235017/
lang—pt/index.htm. Acesso em: 12 de setembro de 2016.

9Disponível em: http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235186/
lang—pt/index.htm. Acesso em: 12 de setembro de 2016.

10 Disponível em: http://www.dudh.org.br/declaracao/. Acesso em: 12 de
setembro de 2016.

11 Ibidem, art. 15.2

12 Disponível em: http://www.dudh.org.br/declaracao/. Acesso em: 12 de
setembro de 2016

13 BRASIL. Constituição. Brasília, 1988. Disponível em: http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 de setembro
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de 2016.

14 BRASIL. Constituição. Brasília, 1988. Disponível em: http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 de setembro
de 2016.

15 Ibidem, art. 4

16 Ibidem, art. 5.

17 Ibidem, art. 14, parágrafo 2° e art. 12, parágrafo 3°.

18 Informações sobre a tramitação da PEC nº 347 disponíveis em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=59
9448.

19 BRASIL. Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. Brasília, 1980. Disponí-
vel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm>. Acesso em: 12
de setembro de 2016.

20 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Resolução nº 74, de 2007.
Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BA5F4B7012B
AAF063E57D4A/rn_20070209_74_.pdf>. Acesso em: 12 de setembro de 2016.

21 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Resolução nº 99, de 2012.
Disponível em:  <http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A3BAA1B30013B
BE67494508E1/RN%2099.pdf>. Acesso em: 12 de setembro de 2016.

22 Os requisitos específicos estabelecidos pelo CNIg referem-se a cada ati-
vidade específica a ser realizada pelo imigrante, previstos nas diversas resoluções
do Conselho, todas estabelecendo um alto grau de qualificação profissional, con-
forme se pode observar no Guia de Procedimentos para Autorização de Trabalho
do TEM, disponível em: http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D3F9B2012
01403B60B0A25FB5/Novo%20Guia11%20-%20Julho%202013%20-%20atua-
lizado%20RN%20104%20-%20Final.pdf. Acesso em: 12 de setembro de 2016.

23 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.
htm. Acesso em: 12 de setembro de 2016.

24 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.
htm. Acesso em: 12 de setembro de 2016.
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25 Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848
compilado.htm. Acesso em: 12 de setembro de 2016.

26 Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a hie-
rarquia entre tratados internacionais e normas internas, que determina que os tra-
tados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil possuem hierar-
quia supralegal, ou seja, podem derrogar as leis incompatíveis. Esses tratados
podem ainda obter status de Emenda Constitucional se aprovados pelo Congresso
Nacional por meio do regime específico previsto no art. 5º, § 3º da Constituição.
Para mais informações ver: MENDONÇA, Laís Maranhão Santos. O Supremo
Tribunal Federal entre direito interno e direito internacional. In: Revista dos Es-
tudantes de Direito da UnB. Nº 9, 2010. Disponível em: http://seer.bce.unb.br/
index.php/redunb/article/view/7057/5577. Acesso em: 12 de setembro de 2016.

27Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848
compilado.htm. Acesso em: 12 de setembro de 2016

28 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Cons-
tituicao.htm. Acesso em: 12 de setembro de 2016.

29 ONG Repórter Brasil. Migração: O Brasil em Movimento. 2012. Dispo-
nível em: http://www.escravonempensar.org.br/wp-content/uploads/2013/03/ca-
derno_migracao_alta.pdf. Acesso em: 12 de setembro de 2016.
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REFÚGIO NO CONE SUL: UMA QUESTÃO DE
“FÓRUM SHOPPING”? ANÁLISE COMPARADA
SOBRE O DIREITO DOS REFUGIADOS NA
ARGENTINA E BRASIL.

Romeu Vaz Pinto Neto1

Tatiana de Almeida F. R. Cardoso Squeff2

Resumo: O presente trabalho analisa as questões atinentes ao refúgio sob
a perspectiva do direito comparado, mais especificamente sobre as re-
gras argentinas (Ley General n. 26.165 de 2006) e brasileiras (Lei Fe-
deral 9.474 de 1997), na tentativa de averiguar se as normas desses Es-
tados atraem ou não mais refugiados para o seu território,
perfectibilizando o que restou conhecido na doutrina processualista como
fórum shopping, isto é, a busca por uma ‘jurisdição mais benéfica’. Nesse
sentido, três níveis de comparação são feitos: (1) quanto às regras apli-
cáveis nos ordenamentos brasileiro e argentino; (2) quanto aos direitos
previstos nas normativas domésticas destes Estados, para além daquelas
positivadas em nível internacional e acatadas pelos mesmos; e (3) quanto
ao procedimento a ser cumprido para requerer-se refúgio nesses países.
Ao cabo, conclui-se que não há indícios de que uma lei mais protetiva
enseja uma maior busca de refugiados nos Estados trabalhados, em que
pese ser evidente que a lei argentina seja mais benéfica aos refugiados
quando comparada com a lei brasileira. 

Palavras-chave: Refúgio; Brasil; Argentina, CONARE.

Resumen: El presente trabajo analiza las cuestiones relativas al refugio
bajo la perspectiva del derecho comparado, más específicamente sobre
las reglas argentinas (Ley General nº 26.165 de 2006) y brasileñas (Ley
Federal 9.474 de 1997), en el intento de averiguar si las normas de esos
Estados atraen o no más refugiados a su territorio, perfeccionando lo que
ha quedado conocido en la doctrina procesalista como foro de compras,
es decir, la búsqueda de una ‘jurisdicción más benéfica’. En este sentido,
se realizan tres niveles de comparación: (1) sobre el régimen de las órde-
nes de Brasil y Argentina; (2) en cuanto a los derechos previstos en las

SUMÁRIO



normativas domésticas de estos Estados, además de aquellas positivadas
a nivel internacional y acatadas por los mismos; y (3) en cuanto al proce-
dimiento a ser cumplido para solicitar refugio en esos países. Al cabo, se
concluye que no hay indicios de que una ley más protectiva plantea una
mayor búsqueda de refugiados en los Estados trabajados, en que pese
a ser evidente que la ley argentina sea más beneficiosa para los refugia-
dos cuando comparada con la ley brasileña.

Palabras-clave: Refugio; Brasil; Argentina, CONARE.

INTRODUÇÃO
Das “65,6 milhões de pessoas forçadas a deixar seus locais de origem”, 22,5
milhões são consideradas refugiados – isso sem contar os cerca de 2,8 mi-
lhões de pessoas que se encontram na situação de solicitantes de refúgio,
perfazendo o número “mais alto de todos os tempos” (ACNUR, 2017). Des-
tes refugiados já declarados, 9.552 encontram-se no Brasil – número que
aumentou 12% no último ano (ACNUR, 2017a) e que tende a aumentar
ainda mais em 2017 com a crise venezuelana, haja vista que o próprio nú-
mero de solicitantes deste país vizinho tenha aumentado em 307% quando
comparado à 2015 (ACNUR, 2016). No cone sul, todavia, o Brasil não é o
único Estado que tem recebido um influxo considerável de refugiados,
sendo seguido por Chile (cerca de 6.000), Argentina (cerca de 5.000), Bolí-
via (cerca de 700), Uruguai (cerca de 600) e Paraguai (cerca de 200)
(ACNUR, 2016b).  

Frente a essa situação, questiona-se: o que leva as pessoas a solicitarem
o reconhecimento da situação de refugiado no cone sul? Haveria alguma
previsão normativa mais benéfica prevista em lei doméstica para além da-
queles conferidos pelos regramentos internacionais de 1951 e de 1967? Por
certo que para uma pesquisa desse porte seria imprescindível um espaço
maior. Nesse interim, delimita-se o presente estudo nas legislações brasileira
e argentina, a fim de verificar, comparativamente, se há algum motivo legal
para justificar a escolha “preferencial” destas nações em um verdadeiro
“fórum shopping”, para dialogar com a expressão processual, as quais apre-
sentam o 1ª e o 3ª maiores índices de acolhimento no cone sul. 

Para responder ao questionamento proposto, a partir do método dedu-
tivo, realiza-se uma pesquisa qualitativa, de natureza aplicada, com objeti-
vos descritivos e comparativos. Ademais, quanto aos métodos empregados,
essa pesquisa envolve o uso variado de técnicas de coleta de dados, as quais
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incluem não apenas uma pesquisa bibliográfica para uma análise histórica
e descritiva dos procedimentos empregados para o reconhecimento do ins-
tituto do refúgio e a sua respectiva concessão de direitos; mas também de
uma pesquisa documental de dados obtidos através da Organização Inter-
nacional para Migração, do Comitê Nacional para Refugiados brasileiro e
argentino, da Agência das Nações Unidas para Refugiados, além das pró-
prias leis internas do Brasil e da Argentina atinentes ao refúgio. 

BASES LEGAIS DE pROTEÇÃO DE REFUGIADOS NA
ARGENTINA E BRASIL.
O refúgio no Brasil foi regulado a partir da Lei Federal 9.474 de 1997;
porém, muito antes de ser sancionada essa legislação, o Brasil já era parte
dos grandes instrumentos internacionais de proteção a refugiados firmados
ao final da Segunda Guerra Mundial, quais sejam, Convenção relativa ao
Estatuto dos Refugiados, concluída em Genebra, em 28 de julho de 1951; e
o Protocolo sobre Estatuto dos Refugiados, concluído em Nova York, em
31 de janeiro de 1967. 

Isso porque, o Brasil sempre foi um país de destino de migrantes3, de
modo que participar de tais instrumentos se mostrava imperativo para sanar
as lacunas legais existentes no que tange aos seus direitos e demais proteções
a serem conferidas pelo Estado de acolhida. Por isso, internalizara tais ins-
trumentos legais em 1961 (Decreto n. 50.215) e 1972 (Decreto n. 70.946),
respectivamente – sendo, inclusive, o primeiro pais do cone-sul a ratificar
o texto da Convenção de Genebra.

Apesar disso, relembra-se que a citada Convenção possuía tanto uma
reserva temporal, visto que somente poderiam ser refugiados quando per-
seguidos por atos pretéritos à 31 de janeiro de 1951, quanto geográfica, a
qual conceituava como refugiado somente aqueles que eram perseguidos no
ambiente Europeu (JUBILUT, 2007, p. 171-172) - restrições essas que são
retiradas, respectivamente, através da ratificação do Protocolo de 1967, bem
como pela edição dos Decretos n. 98.602/89 e 99.757/90, retirando as re-
servas então realizadas4. 

Logo, com a redemocratização e à luz dos princípios norteadores da
Constituição de 1988, pode-se dizer que uma nova página inicia-se no Brasil
no que tange a recepção de pessoas em situação de hipervulnerabilidade tal
como os refugiados, a qual resta coroada pela introdução no ordenamento
nacional da citada Lei Federal 9.474/97 – considerada um modelo pelo Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) pela visão am-
pliada de reconhecimento de refugiados, já incluindo no inciso III do artigo
1º, pessoas que fogem de graves e generalizadas violações de direitos hu-
manos (MILESI, 2012, p. 85; BRASIL, 1997).5
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O Brasil, através desse conjunto normativo, criou o Comitê Nacional
para Refugiados (CONARE) – órgão de composição interministerial,
porém, vinculado ao Ministério da Justiça, que ficou responsável pela aná-
lise e decisão sobre as solicitações de refúgio no Brasil e pela política na-
cional atinente aos refugiados (DURÃES; OLIVIERA, 2014, p.16). Barreto
(2010, p. 19) entende que a “maior novidade desse órgão é que ele é misto,
é público-privado, e dele participam vários segmentos de governo”, a so-
ciedade civil (por meio das Cáritas Arquidiocesana) e até mesmo o ACNUR,
com o intuito de “discutir os aspectos de integração social e laboral, de
saúde, do diploma e do estudo no Brasil” envolvendo os refugiados. 

Por isso diz-se que é com essa legislação que se passou a entender a
imperatividade de criar políticas públicas específicas e estender o acesso
desses indivíduos àquelas já existentes, demonstrando o amadurecimento
do debate do acesso e do tratamento paritário dos refugiados aos nacionais
(DOMINGUEZ; BAENINGER, 2016, p. 2), em um fiel cumprimento do
previsto no caput do art. 5 da Carta Política (BRASIL, 1988; GODOY, 2016,
p. 54-56), especialmente no que “as garantias de índole constitucional que
o ordenamento positivo brasileiro confere e assegura a qualquer pessoa”
(BRASIL, 2008). 

Até mesmo porque, a Constituição Federal ainda estipula enquanto
princípio norteador das suas relações internacionais a prevalência dos di-
reitos humanos (BRASIL, 1988, Art. 4, II), traz a dignidade humana como
um de seus fundamentos (BRASIL, 1988, Art. 1, III), bem como estipula
enquanto um de seus objetivos a promoção de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação
(BRASIL, 1988, Art. 3, IV), de modo que ela igualmente pode ser conside-
rada uma das bases legais para a tutela dos refugiados no território brasileiro
(JUBILUT, 2007, p. 179-181; JUBILUT, 2006, p. 24-25).

Assim sendo, conclui-se que são quatro os documentos que compõe a
base legal primária da proteção dos refugiados no Brasil, temporalmente
concebidos na seguinte ordem: os Decretos n. 50.215/61 e Decreto n.
70.946/72, a Constituição de 1988 e a Lei Federal 9.474/97.6

Na Argentina, por outra banda, a proteção jurídica aos refugiados tar-
dou, tendo sido sancionada a Ley General de Reconocimiento y Protección
al Refugiado, registrada sob o n. 26.165, apenas em 2006. Apesar disso, o
fenômeno do refúgio já ocorria em terras castellanas desde, no mínimo,
meados do Século XX com as guerras civis (p. ex. no Uruguai) e as duas
Grandes Guerras (JUBILUT, 2007, p. 23-24; CICOGA, 2009), muito em-
bora a análise dos pedidos fosse feita a partir de perspectivas individuais
dos grupos deslocados, em que eram expedidos decretos através do poder
executivo determinando a sua proteção (CICOGA, 2012, 53).

Na metade do século XX, tal como ocorreu nos países vizinhos, a Ar-
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gentina também era um país de destino, tendo acolhido – a título exempli-
ficativo – cerca de trinta mil eslovacos, em 1947 (CICOGA, 2012, 53). Não
obstante, mesmo com a adoção no plano internacional da Convenção e Ge-
nebra de 1951, a Argentina veio a ratificá-la apenas em 1962 por intermédio
da Ley Nacional de Adhesión n. 15.869; por outro lado, ratificou no mesmo
ano em que foi celebrado o Protocolo de Nova York de 1967 com a introdu-
ção no ordenamento pátrio da Ley Nacional de Adhesión n. 17.468 (CICO-
GA, 2012, 53) – tratados esses que só viriam a realmente surtir grande im-
pacto no ordenamento nacional em 1992 quando a Corte Suprema de Justiça
de la Nación Argentina7 passou a adotar um posicionamento  monista em
relação ao direito internacional, acabando por desencadear uma reforma
constitucional em 1994, a qual oficialmente previa a supremacia da ordem
internacional em sua Constituição Nacional (POSSE, 1995, p. 261).

Já em 1985, o Poder Executivo Argentino criou o Comité de Elegibili-
dad para los Refugiados (CEPARE) através do Decreto n. 464/85, sendo
esta a instituição pública responsável para o tramite das solicitações de re-
fúgio, a coleta de dados estatísticos de solicitações, como também para for-
mular políticas públicas para estes migrantes (NIEVAS; BELLO; MARCO-
GLIESE, 2012, p. 55-56). Entretanto, tal órgão manipulou de forma
desordenada as informações provocando a perda e destruição de dados e ex-
pedientes referentes às solicitações (NEJAMKIS; NIEVAS, 2012, p. 451).
Inclusive, é o CEPARE que incorporou ao ordenamento argentino, através
da Ata Resolutiva 465/98, os termos da Declaração de Cartagena de 1984,
cujas deliberações na Colômbia ela não havia participado (NEJAMKIS;
NIEVAS, 2012, p. 452-453).

Ato contínuo, como referido, em 2006, foi sancionada a Ley General de
Reconocimiento y Protección al Refugiado sob o n. 26.1658, derrogando o De-
creto n. 464/85, criando a Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE),
sob jurisdição do Ministério do Interior, passando a ter as funções antes atri-
buídas ao CEPARE, o qual foi extinto em 2009 após completa a transição entre
os referidos órgãos (NEJAMKIS; NIEVAS, 2012, p. 452-453). 

Mais recentemente, em 2016, tendo em visto a grande população sírio-
libanesa que se encontra em território argentino e o seu aumento do fluxo
migratório, o governo, preocupado com a situação, através do Decreto Na-
cional n. 1.034 de 2016, criou o Gabinete Nacional del Programa Síria com
a específica finalidade de recepção humanitária de refugiados sírios oriun-
dos da República Árabe Síria, propondo ações de integração social (AR-
GENTINA, 2016, art. 1º).

Por fim, mas não menos importante, no que tange a Constituição da Re-
pública Argentina de 1995, cumpre destacar o artigo 20, segundo o qual os es-
trangeiros gozam de todos os direitos civis do cidadão argentino, não estando
obrigados a assumir a cidadania e, ainda, podendo requerer naturalização após
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residirem dois anos em território argentino cumpridos os requisitos legais
(ARGENTINA, 1995). Ademais, o artigo 25, tece que o governo fomentará
a imigração europeia, bem como não irá restringir ou limitar a entrada de
estrangeiros que tenham como fito laborar na terra, melhorar as indústrias
locais, e introduzir e ensinar ciências e artes (ARGENTINA, 1995). Essa
previsão, note-se, por mais que insculpa os objetivos para a recepção de imi-
grantes, mostra-se uma normativa importante, posto que dialoga diretamen-
te com o preâmbulo da Carta Política, assegurando a liberdade “para todos
los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino” ARGEN-
TINA, 1995, preâmbulo).

Assim sendo, conclui-se que são igualmente quatro os documentos vi-
gentes que compõe a base legal primária de proteção dos refugiados na Ar-
gentina, quais sejam, a própria Constituição de 1995, a Ley n.15.869/62, a
Ley n. 17.468/67, e a Ley n. 26.165/06 (já que o Decreto n. 1.034/16 dirige-
se especificamente aos sírios). 

pROTEÇÃO JURÍDICA NACIONAL: pONTOS
CONVERGENTES E DIVERGENTES DAS LEGISLAÇõES
BRASILEIRA E ARGENTINA ME SEDE DE REFÚGIO.
Uma vez que tanto Argentina e Brasil são partes das Convenções Internacio-
nais sobre refúgio, impende destacar a tutela jurídica conferida especifica-
mente pelas leis que versam sobre o Refúgio nos ordenamentos nacionais
em apreço, a fim de que possam ser ressaltadas as suas semelhanças e diver-
gências. Passa-se, assim, à análise das legislações internas de cada Estado. 

O primeiro ponto convergente diz respeito a ambos os Estados possuí-
rem legislação específica regulando o Estatuto dos Refugiados, seja a Lei
Federal n. 9474/97, no Brasil, e a Ley General n. 26.165 na Argentina. Nelas
é que se encontra o conceito de refugiado, dentre os quais estão tanto os mo-
tivos clássicos como a visão ampliada trazida pelo “espírito de Cartagena”. 

Entretanto, o Brasil (1997, art. 1, III) limita-se a internalizar somente
a “violação massiva de direitos humanos” enquanto a Argentina (2006, art.
4), além deste conceito, positiva como motivos a “a agressão estrangeira,
os conflitos internos, e outras circunstâncias que tenham perturbado grave-
mente a ordem pública”. Logo, verifica-se que a legislação argentina é mais
ampla positivamente e subjetivamente, tendo internalizado por completo o
conceito trazido na Declaração de 1984 da OEA. 

Outro ponto divergente entre a Lei Federal n. 9.474 e a Ley General n.
26.165 é a possibilidade da extensão familiar ao companheiro: as duas leis
trazem a extensão aos cônjuges, entretanto, somente a lei argentina trará a
questão da afetividade, o que se lê como união estável (ARGENTINA, 2006,
arts. 5 e 6). Observa-se que o motivo de não constar na lei brasileiro a mesma
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previsão é porque esta foi realizada antes da reforma do Código Civil de
2002, sendo assim, não contemplava a possibilidade da união estável no or-
denamento jurídico brasileiro. 

Contudo, a Lei de Migrações brasileira, Lei Federal n. 13.445/17, sub-
sidiariamente aplicável à temática, trouxe a questão da parentalidade por
afinidade ou sócio-afetividade para a concessão de autorização de residência
(BRASIL, 2017, art. 37), o qual é concedido aos refugiados após o trâmite
do processo de solicitação de refúgio (BRASIL, 2017, art. 30, II, e). Ainda,
a citada Lei n. concede o mesmo visto aos ascendentes ou descendentes até
o segundo grau ou irmão de brasileiro (BRASIL, 1997, art. 2; BRASIL,
2017, art. 37), diferente da Lei argentina que concede somente até o primeiro
grau de parentesco (ARGENTINA, 2006, art. 6).

Além do mais, ressalta-se que ambas leis reforçam o princípio do non-
foulement (BRASIL, 1997, art. 7, §1; BRASIL, 2017, art. 26, §10; ARGEN-
TINA, 2006, art. 2) e o da confidencialidade em todos as etapas do procedi-
mento de solicitação de refúgio (BRASIL, 2017, art. 23; ARGENTINA,
2006, art. 32), e ainda, preveem a possibilidade de expulsão do migrante no
caso de apresentar risco a segurança nacional e ordem pública (BRASIL,
1997, art. 36; ARGENTINA, 2006, art. 8). 

Na Argentina (2006, art. 8), existem critérios abstratos a serem avalia-
dos como a medida ser razoável e proporcional ao risco que o migrante apre-
senta e adequado levando em consideração os direitos afetados pela medida
e o interesse da sociedade para que seja realizada a sua expulsão, critérios
estes, inexistentes nas legislações brasileiras. Contudo, como anteriormente
referido, ambas legislações incluem a impossibilidade de devolução, onde
possam sofrer tortura, tratos e penas cruéis, desumanas ou degradantes e
propõem um prazo razoável para expulsão do migrante a um terceiro país
em que seja garantida a sua vida, liberdade e segurança pessoal.

No que concerne à exclusão da condição de refúgio, ou seja, hipóteses
em que sequer será reconhecida, a legislação argentina traz, negativamente,
a presunção de que o solicitante de refúgio tenha cometido um crime
comum, fora do país, antes de ser admitido como refugiado (ARGENTINA,
2006, art. 9), enquanto a legislação brasileira somente prevê a exclusão nos
casos de crimes graves, cometidos contra a paz, crime de guerra, contra a
humanidade ou crime hediondo (BRASIL, 1997, art. 3, III). Mostra-se aqui
que a legislação argentina prejudica o refugiado em excluí-lo da condição
apenas por um crime comum, tendo a legislação brasileira previsto apenas
crimes graves. 

Mesmo sendo uma inovação legislativa aparentemente negativa, a legis-
lação brasileira inclui nas hipóteses de exclusão da condição de refugiados os
atos terroristas ou tráfico de drogas (BRASIL, 1997, art. 3, III), previsões que
sequer constavam nos documentos internacionais. Todavia, pode-se visualizar
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estas hipóteses como uma leitura contemporânea das Convenções Internacio-
nais referentes ao tema, adaptando-as aos principais crimes transacionais do
final do Século XX e início do Século XXI.

A respeito da cessação da condição de refugiado as duas legislações
trazem as mesmas possibilidades (BRASIL, 1997, art. 38; ARGENTINA,
2006, art. 11). Não obstante, a legislação argentina positiva também a pos-
sibilidade do refugiado em exercer o contraditório da decisão que cessão a
sua condição, podendo ainda alegar que, apesar das mudanças em seu país
de origem, os motivos que ensejaram o refúgio persistem. Há de se notar
também que os dois Estados criaram órgãos especiais para receber as soli-
citações de refúgio, deliberar em primeira instância e proteger os direitos
dos refugiados (BRASIL, 1997, art. 11; ARGENTINA, 2006, art. 18), os
quais coincidentemente são chamados de CONARE!

A legislação brasileira e a argentina preveem os direitos civis, sociais,
econômicos e culturais igualmente a qualquer outro estrangeiro que esteja
em território nacional (ARGENTINA, 2006, art. 52), acrescentados no Bra-
sil através da nova Lei de Migrações (BRASIL, 2017, art. 4, I). No entanto,
não há previsão de direitos políticos plenos aos refugiados em nenhuma das
legislações. No Brasil existe um Projeto de Emenda Constitucional (PEC)
com fito de estender tais direitos aos migrantes9. 

Já na Argentina, apesar do código eleitoral expressar que somente na-
cionais ou naturalizados tem direito de voto em nível nacional, as legislações
de todas as 23 províncias da Argentina e da Capital Federal possuem previ-
são do direito ao voto de estrangeiros em eleições municipais e provinciais
(MOREIRA, 2013, p.70-73). Além do mais, corre no Senado argentino um
Projeto de Lei para que seja alterado o Código Eleitoral com o propósito de
estender o voto aos migrantes com visto de residência permanente por mais
de um ano no país (SUED, 2012).

Por fim, ambas legislações positivam as soluções duráveis como repa-
triação (BRASIL, 1997, art. 42; ARGENTINA, 2006, art. 25), integração
local (BRASIL, 1997, arts. 43 e 44; ARGENTINA, 2006, art. 12) e o reas-
sentamento (BRASIL, 1997, arts. 45 e 46; ARGENTINA, 2006, art. 25). A
legislação argentina, porém, prediz que, em caso de ingresso massivo de re-
fugiados, será utilizado um critério de determinação por grupo, sendo que
um determinado refugiado por pertencer a um conjunto determinado de in-
divíduos afetados (dialogando com a prática de longa data da argentina
como narrada no ponto anterior), podendo ainda ser solicitado assessora-
mento do ACNUR para solucionar e buscar a efetiva proteção (ARGENTI-
NA, 2006, arts. 54 e 55).
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pROCEDIMENTO DECLARATÓRIO DE REFÚGIO NA
ARGENTINA E NO BRASIL: pECULIARIDADES qUANTO
À OBTENÇÃO DO STATUS DE REFUGIADO.
O procedimento de solicitação de refúgio no Brasil e Argentina apresentam
igualmente pontos convergentes e divergentes, de modo que a sua análise
também deva ser realizada para fins de averiguar – se possível – qual legis-
lação mostra-se mais benéfica.

Inicialmente, cabe dizer que enquanto no Brasil o solicitante de refúgio
deve buscar a autoridade de fronteira ou a Polícia Federal, caso já se encon-
tre em território nacional (BRASIL, 1997, arts. 7 e 17), o requerimento de
refúgio, na Argentina, é feito através da Secretaria Executiva do CONARE,
ou, ainda, através de vários órgãos, quais sejam, uma delegação ou oficina
migratória da Direção Nacional de Migrações, qualquer autoridade nacio-
nal, provincial ou municipal, ou até mesmo a polícia migratória da fronteira
(ARGENTINA, 2006, arts. 39 e 41). 

Note-se que o início do processo fora da Polícia Federal pode trazer
muitos aspectos positivos, visto que os refugiados já buscam deslocar-se de
seus Estados de origem por perseguições, na maioria das vezes, realizadas
por figuras estatais, além de, em muitos casos, adentrarem o país de destino
de forma ilegal, de modo que é naturalmente lógico que possuam uma re-
sistência de procurar uma entidade policial com intuito de buscarem seus
direitos enquanto refugiados, com receio de também sofrerem maus-tratos,
perseguição, deportação, etc. Assim, a legislação argentina mostra-se muito
positiva nesse sentido. 

E a legislação argentina não é apenas positiva por isso, senão também
pela previsão de o solicitante de refúgio ter direito a ser assistido por um ad-
vogado de forma gratuita (ARGENTINA, 2006, art. 32) – ato este que não
encontra equivalência na legislação brasileira, dependendo, assim, muitas
vezes de Organizações Não-Governamentais as quais prestam assistência
aos solicitantes durante o pedido. Por certo que a Constituição Federal bra-
sileira prevê no artigo 134, caput, que a Defensoria Pública deve promover
os direitos humanos10, o que envolve atuar na defesa de refugiados; porém,
muitas vezes esses indivíduos não têm nem ao menos essa informação no
Brasil, haja vista a falta de divulgação dessa atuação (BRASIL, 1988).

Na lei argentina, ainda, há previsão direta acerca da gratuidade do pe-
dido (ARGENTINA, 2006, arts. 32), o que, muito embora no Brasil também
o seja, não há previsão legal quanto a isso. Além disso, na lei argentina,
prevê-se que o solicitante de refúgio será assistido por um intérprete ou tra-
dutor qualificado em todo processo de solicitação de refúgio, gratuitamente,
caso não fale o idioma nacional (ARGENTINA, 2006, arts. 32). 

No Brasil (1997, art. 9), tem-se que a autoridade de fronteira que recebe
o solicitante, “deverá ouvir o interessado e preparar termo de declaração,
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que deverá conter as circunstâncias relativas à entrada no Brasil e às razões
que o fizeram deixar o país de origem”, o que, por certo, depende de intér-
prete e que, por força disso, termina muitas vezes por atrasar o procedimento
(MARTIN, 2014). Não só isso, veja-se a importância deste direito, haja vista
o idioma ser uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos refugiados no
país, especialmente no que tange a terem seus direitos explicitados de forma
clara e inteligível (GARBINI, SQUEFF, SANTOS, 2018, p. 20-25), o que
termina por torná-los hipervulneráveis, devendo ser, por força disso, repa-
rado à luz devido processo legal e da primazia dos direitos humanos.

Com relação à expedição do protocolo de solicitação de refúgio – fase
que, no Brasil, segue a assinatura do termo de declaração – e que servirá
como identidade para o solicitante e seus familiares, regularizando as suas
permanências no Estado e concedendo-lhes direito a retirar CPF e Carteira
de Trabalho (BRASIL, 1997, art. 21, §1, §2 e §13), a legislação brasileira,
através da Resolução Normativa n. 18 do CONARE (BRASIL, 2014), ex-
pressa que este documento deve ser expedido imediatamente pela Polícia
Federal e independente da oitiva do solicitante que poderá ser marcada para
data posterior. Já na lei argentina, há previsão de um prazo de 20 dias úteis
para a expedição da documentação e 30 dias úteis do registro para a solici-
tação de permissão de trabalho (ARGENTINA, 2006, art. 42). 

Constata-se que este protocolo de solicitação é de suma importância
para a manutenção do indivíduo no Estado, posto que é somente com este
que o solicitante de refúgio poderá fixar residência legal e trabalhar para
poder sustentar-se, efetivando-se a dignidade da pessoa humana. Assim,
quanto mais célere, melhor. Assim, a diferença entre Brasil e a Argentina
nesse interim não é de qual sistema mostra-se mais rápido, mas sim a previ-
são de notificação das autoridades competentes para prover assistência hu-
manitária aos refugiados e suas famílias, dando-lhes alojamento, acesso à
saúde, alimentação e educação enquanto aguardam os documentos serem
expedidos (ARGENTINA, 2006, art. 42).  

Ao mesmo tempo, pode-se citar também a preocupação na legislação
argentina com a prestação de assistências especializada psicológica às mu-
lheres e crianças que, durante o processo de fuga, sofreram violências e vio-
lações de seus direitos. Isso porque, a lei argentina o apoio especializado às
vítimas (ARGENTINA, 2006, arts. 31, f, e 53), enquanto a legislação bra-
sileira, apesar de signatário das Convenções que tratam sobre a proteção es-
pecial destes indivíduos mais vulneráveis, omitiu-se. 

O pedido de refúgio protocolizado junto à autoridade competente segue
em ambos os países para a análise do CONARE. Da sua decisão advém um ato
declaratório, devendo conter todos os fatos e fundamentação legal que motivam
a concessão ou negativa da solicitação de refúgio (BRASIL, 1997, art. 26;
ARGENTINA, 2006, art. 49). Sendo positiva a resposta para a solicitação de
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refúgio o solicitante será diretamente notificado por escrito e receberá um cer-
tificado para que possa fixar residência temporária. Com a residência tempo-
rária na Argentina, o refugiado poderá iniciar o processo para a obtenção do
Documento Nacional de Identidade (DNI) para estrangeiros – os dois processos
são gratuitos (ACNUR, s/d, p. 4).

Já no Brasil, provida a solicitação, o refugiado deverá ser intimado pes-
soalmente (ou por edital) da decisão para que compareça à Polícia Federal
para assinar um Termo de Responsabilidade (BRASIL, 1997, art. 28). A par-
tir de então, poderá retirar outros documentos, como o Registro Nacional
de Estrangeiros (RNE) e cédula de identidade (CI), as quais, no Brasil, só
se tornaram gratuitas aos refugiados a partir de 2015 quando da edição da
Portaria do Ministério da Justiça n. 1.956 em 1º de dezembro, de modo que
essa previsão não está na Lei Federal 9.474/97.

Em caso de decisão negando a concessão do refúgio, na Argentina, o
solicitante poderá, no prazo de dez dias úteis, interpor recurso escrito pe-
rante a Secretaria Executiva do CONARE direcionado ao Ministro do Inte-
rior, havendo prévia intervenção da Secretaria de Direitos Humanos da
Nação (ARGENTINA, 2006, art. 50). No Brasil, por outro lado, o recurso
é feito ao Ministro da Justiça no prazo de quinze dias, contados do recebi-
mento da notificação (BRASIL, 1997, art. 29).

Ato contínuo, na Argentina, após decisão do CONARE, os solicitantes
que foram reconhecidos como refugiados e pretendam revalidar seus diplo-
mas de estudo ou precisam da autenticação das autoridades de seu país de
origem, podem obter certificações junto às autoridades argentinas, porquan-
to ela poderá contar com auxílio das autoridades internacionais para alcançar
este propósito (ARGENTINA, 2006, art. 42). No Brasil, em razão do silên-
cio normativo, somente em maio de 2016 é que passou a prever algo seme-
lhante, posto que o “Ministério da Educação aprovou uma resolução que
trata da revalidação, por parte de todas as universidades públicas brasileiras,
de diplomas de cursos de graduação e do reconhecimento de diplomas de
mestrado ou doutorado expedidos por universidades estrangeiras”, simpli-
ficando-a no sentido de estabelecer prazos máximos para o procedimento e
por fixar parâmetros para a sua concessão, dentre os quais se destaca a pos-
sibilidade de, mesmo não estando na posse de sues documentos, o refugiado
pode ter seu diploma “revalidado” ao ser submetido à prova de conhecimen-
tos, conteúdos e habilidades relativas ao seu curso (ACNUR, 2016).

Assim sendo, verifica-se que, no que concerne a proteção dos refugia-
dos, o Brasil tem se esforçado para fornecer instrumentos capazes a assegu-
rar a mais ampla proteção possível e, com isso, integrar o rol de países prio-
rizam os Direitos Humanos em seu ordenamento jurídico (JUBILUT, 2007,
p. 198), muito embora algumas de suas disposições destoam da realidade prá-
tica e acabam por tornar o processo moroso, aquém do desejável (SOARES,
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2012, p. 226-227). Por outra banda, nota-se que na Argentina a concessão
do status de refúgio é regulado por uma lei bem recente, trazendo uma pro-
teção robusta desde a solicitação do refúgio até a concessão definitiva e de-
monstrando facilidades de acesso e simplificação dos trâmites burocráticos
com o propósito de buscar uma solução permanente para a pessoa humana,
resguardando a sua dignidade. 

CONSIDERAÇõES FINAIS: há OU NÃO FÓRUM
SHOPPING?
O presente estudo tinha como objetivo central verificar os instrumentos nor-
mativos do Brasil e da Argentina que regem o instituto do refúgio, a fim de
compará-los em três áreas: (1) quanto às regras aplicáveis nos ordenamentos
dessas nações; (2) quanto aos direitos previstos nas normativas domésticas
destes Estados, para além daquelas positivadas em nível internacional e aca-
tadas pelos mesmos; e (3) quanto ao procedimento a ser cumprido para re-
querer-se refúgio. Assim, pretendia-se averiguar se haveria algum motivo
especial para a escolha “preferencial” de Brasil e Argentina no âmbito do
cone sul, a fim de sustentar a existência de um “fórum shopping” por parte
dos refugiados ao se deslocarem para a região. 

Feita a análise comparativa, conclui-se que as legislações brasileira e
argentina possuem grande similaridade, possuindo apenas algumas diver-
gências. Contudo, ao vislumbrar-se os aspectos positivos de cada uma das
legislações entende-se que a lei argentina é bem mais completa no que tange
a proteção dos refugiados, sendo mais detalhada do que a lei brasileira – o
que, em diversos aspectos, faz com que ela seja melhor no quesito da segu-
rança jurídica e da própria preservação da pessoa humana. Talvez o grande
problema da legislação brasileira é que ela completa, em 2017, 20 anos de
existência, enquanto a legislação argentina tem apenas 11 anos, de modo
que as atualizações necessárias na legislação brasileira já pudessem ter sido
adiantados quando da edição da lei argentina anos mais tarde. 

Por mais que assim se conclua, em relação à pergunta realizada ainda
na introdução do presente texto, isto é, se haveria algum benefício que pu-
desse atrair mais refugiados a uma determinada nação do cone-sul, perfec-
tibilizando o “fórum shopping” legislativo, tem-se como resposta que há
benefícios, sim; porém, que os mesmos não são considerados – a priori –
pelas pessoas ao saírem do seu país de origem por motivos de perseguição,
real ou ficta, ocasionada forte na raça, religião, nacionalidade, grupo social
ou opinião política, ou, ainda, por grave e generalizada violação de direitos
humanos. Isso, pois, se os benefícios fossem considerados, a Argentina – ao
menos em relação ao Brasil – receberia muito mais refugiados.  
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NOTAS

1 Bacharel em Direito – UniRitter. Integrante do Grupo de Pesquisa “Igualdade,
discriminação e diferença” (UniRitter). Integrante do Núvleo de Apoio e Assessoria
a refugiados e imigrantes - NAARI (UniRitter). Email: romeu_vpn@hotmail.com

2 Doutoranda em Direito Internacional – UFRGS; Mestre em Direito Público
– UNISINOS; especialista em Relações Internacionais Contemporâneas –
UFRGS, em Direito Internacional – UFRGS, e em Língua Inglesa – Unilasalle.
Professora de Direito Internacional Público e Privado na UniRitter e na Unifin.
Email: tatiana.cardoso@ufrgs.br

3 Importante que se confira os textos de Oliveira (2013) e Carneiro & Collar
(2012) acerca dos fluxos migratórios ao Brasil – àquele em relação aos eventos
da Segunda Guerra Mundial e este em relação ao século XX como um todo. 

4Afinal, em virtude do momento histórico em que o Estado se encontrava ainda
na década de 1970 - uma ditadura militar - e, em função de uma ruptura da democracia
na América Latina como um todo, o Estado brasileiro não tinha interesse em receber
opositores de sua forma de governo, mantendo, assim, a reserva geográfica da Con-
venção de 1951 em receber somente refugiados da Europa, os acontecimentos na
América latina em virtude das quebras democráticas e, da África com os processos
de independência, geraram diversos grupos de refugiados e, por conta da reserva
geográfica que o Brasil havia mantida com a ratificação dos Instrumentos interna-
cionais, não os reconhecia como refugiados (BARBOSA, 2016, p. 99-100).

5 Por oportuno, cabe referir que essa lei vai ao encontro da forma ampliada
de concessão de refúgio trazida pelo direito interamericano, mais especificamente,
pela Declaração de Cartagena da Organização dos Estados Americanos (OEA) de
1984 (ANDRADE, 2002; ROGUET, 2009).

6 Salienta-se que a Lei Federal 13.445, Lei de Migrações, não versa direta-
mente sobre refugiados, mas tão-somente de maneira indireta (BRASIL, 2017),
motivo pelo qual não se classifica essa lei enquanto parte do núcleo central legal
brasileiro para refugiados. Aliás, indiretamente, também se aplicam as normativas
de Direitos Humanos as quais o Brasil seja signatário, tal como prescreve o pró-
prio artigo 48 da Lei Federal 9.474 (BRASIL, 1997).

7Cf. caso Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros em que se
estabeleceu que, um tratado ratificado pelo governo argentino era diretamente
aplicado ao direito interno, ainda que não houvesse norma interna regulando os
direitos previstos no tratado (ARGENTINA,1992).
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8 Insta dizer que dois anos antes de sua edição, a Argentina promulgou a Ley
de Migraciones n. 25.871/04, trazendo a política migratória argentina, os direitos
e deveres dos estrangeiros e as atribuições do Estado, tangenciando em alguns ar-
tigos a temática do Refúgio, tal como o artigo 31 (documentos), para citar um
exemplo (ARGENTINA, 2004).

9 Trata-se da PEC 25/2012, de autoria do senador licenciado Aloysio Nunes
Ferreira (PSDB-SP) – atual Ministro das Relações Exteriores brasileiro. Ela tem
como objetivo alterar os arts. 5º, 12 e 14 da Constituição para estender a estran-
geiros direitos inerentes aos brasileiros e conferir aos estrangeiros com residência
permanente no país o direito a votar e se candidatar nas eleições municipais – PEC
essa que atualmente está pronta para ir ao plenário no Senado (BRASIL, 2012).

10 Consoante Peixoto (2017): “A Defensoria Pública da União (DPU) atua
nos casos relativos ao procedimento de solicitação de refúgio, benefícios assisten-
ciais, negativa de carteira de trabalho provisória etc. Destaca-se a participação da
DPU em reuniões do CONARE com direito a voz desde 2012 e nas entrevistas dos
refugiados nos procedimentos de solicitação. Não se pode olvidar da propositura
de três ações coletivas da DPU para: (i) garantir as prerrogativas de vista, intimação
pessoal e prazo em dobro nos procedimentos de solicitação de refúgio; (ii) emissão
de carteira de trabalho e (ii) motivação das decisões de indeferimento dos pedidos
de refúgio. [Já] as Defensorias Públicas dos Estados, por sua vez, têm a atribuição
em possíveis matérias criminal, cível, infância e juventude (por exemplo, vaga em
creche de criança refugiada sem documento, criança em situação de risco), família
(por exemplo, guarda pelo responsável refugiado, mas sem documentos da criança
refugiada), Fazenda Pública (por exemplo, medicamentos) etc.”.
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Resumo: Este artigo analisa o direito de migrar no Sistema Interamericano
de Proteção dos Direitos Humanos e as relações com a fraternidade como
forma de união entre os povos. Utiliza-se como referencial teórico a Me-
tateoria do Direito Fraterno e o Direito Vivente, ambos de Eligio Resta.
Objetiva-se desvelar o direito de migrar no Sistema Interamericano: como
é normatizado este direito neste sistema regional? Quais as relações deste
direito com os pressupostos da Metateoria do Direito Fraterno? Isso por-
que, diante dos fluxos migratórios intensos e constantes no século XXI, as
nações precisam lidar com estas pessoas desamparadas. Por meio de
pesquisas bibliográficas em artigos das principais bases de dados ele-
trônicas, bem como de relatórios de organizações governamentais e não-
governamentais, conclui-se que os pressupostos elencados na Metateoria
do Direito Fraterno são alicerces do direito de migrar no Sistema Intera-
mericano, pela busca de igualdade entre as pessoas, independente da
nacionalidade, devendo-se acabar com o míope egoísmo das legisla-
ções, acolhendo e vendo o outro como o “outro-eu”.

Palavras-chave: Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Huma-
nos; Fluxos migratórios; Direito de migrar; Metateoria do Direito Fraterno.

Abstract: This article analyzes the right to migrate in the Inter-American
System for the Protection of Human Rights and the relation with the fraternity
as a form of union among people. The General Theory of Social Systems
by Niklas Luhmann, the Metatheory of Fraternal Law and the Living Law,
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both by Eligio Resta, are used as theoretical reference. The aim is to unveil
the right to migrate in the Inter-American System: how is this right regulated
in this regional system? What are the relations of this right with the presup-
positions of the Metatheory of the Fraternal Law? This is because, given the
intense and constant migratory flows of the 21st century, nations need to
deal with these helpless people. Through bibliographic research in articles
of the main electronic databases, as well as reports from governmental and
nongovernmental organizations, it is concluded that the assumptions listed
in the Metatheory of Fraternal Law are foundations of the right to migrate
in the Inter-American System, through the search of equality between peo-
ple, regardless of nationality, and the selfish myopic of legislations should
be stopped, welcoming and seeing the other as the “other-self.”

Keywords: Inter-American System for the Protection of Human Rights; Mi-
gratory flows; Right to migrate; Metatheory of the Fraternal Law.

INTRODUÇÃO
Neste artigo, aborda-se o direito de migrar no Sistema Interamericano de Pro-
teção dos Direitos Humanos e as relações deste direito com a fraternidade,
entendida como união entre os povos1. Objetiva-se desvelar este direito no
Sistema Interamericano através dos seguintes questionamentos: como é nor-
matizado este direito no Sistema Interamericano? Que relações podem ser
estabelecidas entre o direito de migrar e os pressupostos da Metateoria do
Direito Fraterno?

Para isso, utiliza-se como referencial teórico a Metateoria do Direito Fra-
terno e o Direito Vivente, ambos de Eligio Resta, através de pesquisa biblio-
gráfica em artigos nacionais e internacionais de bases de dados eletrônicas e
em relatórios de organismos e organizações nacionais e internacionais.

A temática das migrações caracteriza-se como um estudo importante
diante do fato de que o século XXI está marcado pelo grande fluxo migra-
tório em diversas partes do planeta e pelas mais diversas razões2. Embora a
mobilidade humana seja algo comum na história, nunca foi tão grande o nú-
mero de pessoas que buscam nova vida em lugares distantes por conta de
políticas discriminatórias e conflitos internos. 

Verifica-se, então, que os fluxos migratórios são intensos e constantes e
em consequência de atos violentos e discriminatórios nos países de origem des-
tas pessoas. Atualmente, encontram-se muitas informações acerca da chamada
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crise dos refugiados que partem de países da Ásia e da África para, especial-
mente, o continente europeu.

Contudo, os fluxos migratórios também estão presentes nas Américas.
O continente americano é diversificado culturalmente e, por conta de polí-
ticas discriminatórias, conflitos políticos e sociais internos e democracias3

frágeis, apresenta grande fluxo de migrações, pessoas que abandonam seus
lares em busca de sonhos de vidas melhores e que não podem ser esquecidas
nos estudos de direitos humanos.

Assim, mostra-se necessário o estudo acerca das migrações no conti-
nente americano, visando aprofundar os conhecimentos sobre o tema, bem
como tentar buscar possíveis soluções para o futuro.

O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos emerge,
então, como uma forma de fortalecer o continente americano, bem como
implementar políticas de efetivação dos direitos humanos em cada uma
das nações participantes do sistema. O direito de migrar, direito humano
internacionalmente reconhecido, principalmente após as atrocidades co-
metidas na Segunda Guerra Mundial, está presente nas normas do Sistema
Interamericano.

Assim como a fraternidade ficou, por muito tempo “escondida” nas
masmorras da Revolução Francesa e agora retorna anacronicamente, é ne-
cessário desvelar os paradoxos do direito de migrar neste sistema.

Diante do exposto, o presente artigo estrutura-se em três itens. No pri-
meiro item, apresentam-se os principais conceitos envolvidos no estudo da
Metateoria do Direito Fraterno e no estudo dos fluxos migratórios para que
sejam observadas as primeiras aproximações entre as duas temáticas.

No segundo item, apresenta-se a estrutura do Sistema Interamericano
de Proteção dos Direitos Humanos e suas principais características e atri-
buições, bem como a presença do direito de migrar em suas normas. Por fim,
no terceiro item, analisam-se as normativas e alguns casos (sem, contudo,
adentrar ao estudo específico dos casos) sobre migração do Sistema Intera-
mericano, relacionando-os com os pressupostos elencados na Metateoria do
Direito Fraterno de Eligio Resta.

FRATERNIDADE E FLUxOS MIGRATÓRIOS: O DIREITO
DE MIGRAR E A pRESENÇA DO OUTRO COMO O
“OUTRO-EU”
A palavra “fraternidade” pode ser analisada por diversas vertentes: religiosa,
filosófica, social, ética, relacionando-se, também, com a ideia de solidarie-
dade e hospitalidade. Neste artigo, utiliza-se a fraternidade sob o aspecto
apresentado por Eligio Resta na Metateoria4 do Direito Fraterno.

Eligio Resta parte da fraternidade para iniciar as reflexões da Metateoria
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do Direito Fraterno na década de 80, dispondo que a fraternidade relacio-
nava-se com os princípios de um direito internacional, que pressupunha uma
comunidade política fundada no Estado nacional (RESTA, 2004, p.9-10).
Ele passa, então, a refletir sobre o porquê de a fraternidade ter ficado “es-
condida” nas masmorras da Revolução Francesa, enquanto outros temas,
como a liberdade e a igualdade, obtiveram maior estudo. 

O código fraterno, código do nascimento, com efeito, vincula a uma obediên-
cia em troca de cidadania: por essa via é possível ser, em caso de transgressão
ou de dissenso, no máximo criminoso, mas nunca “inimigo”. A comunidade
política (e o Estado-nação deu sua contribuição) pressupõe a amizade política
no interior e exporta a inimizade ao exterior (RESTA, 2004, p.35).

Resta dispõe que a fraternidade é um contratempo, pois era como um
“aceno silencioso”, ligava separando, pois embora se abrisse para um cos-
mopolitismo, fechava-se nos recintos dos Estados Nacionais. Assim, res-
surge na atualidade como desveladora de paradoxos, pois representa a rup-
tura do código amigo/inimigo e necessidade de transferir o modelo da
amizade à dimensão da fraternidade, transformá-la em código. 

A Metateoria do Direito Fraterno propõe uma nova forma de olhar a
realidade, propõe ver nos limites também as possibilidades.  A realidade a
ser observada pode ser a dos fluxos migratórios, pois ao mesmo tempo em
que unem pessoas – ao juntar diversas nacionalidades em um local -, tam-
bém as afastam diante de atitudes xenofóbicas. 

Dados do UNHCR (2017, p.3) - Alto Comissariado das Nações Unidas
para Refugiados/ACNUR, em português - mostram que, no primeiro semes-
tre de 2016, 3,2 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar seus lares,
tornando-se pessoas em situação de fluxo migratório5.

Os limites e as possibilidades são visíveis diariamente em nossa socie-
dade mesclada por estrangeiros e nacionais: possiblidade de nova vida, de
novos postos de trabalho, possibilidade de recomeço, mas também limites
econômicos do país de destino, limite no idioma e na cultura6. Paradoxos estes
que se tenta desvelar por meio do direito fraterno. Para isso, primeiramente,
deve-se entender o ato de migrar como o processo de atravessar fronteiras7:

É um movimento populacional que compreende qualquer deslocação de
pessoas, independentemente da extensão, da composição ou das causas; in-
clui a migração de refugiados, pessoas deslocadas, pessoas desenraizadas e
migrantes econômicos. ” (OIM, 2009, p.40).

Köcke (2015, p.29) faz um alerta para o fato de que não é simples a distin-
ção entre a migração espontânea (relacionada com os migrantes econômicos)
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e a migração forçada (relacionada com situações de refúgio)

(...) não é apenas a perseguição e a violência física que levam as pessoas a dei-
xarem seus lares. O termo “migração espontânea” esconde a gama de fatores
que influenciam e determinam o fenômeno migratório, que certamente trans-
cende a mera manifestação da vontade singularizada do migrante, maculando
a crença da espontaneidade do fenômeno. Nas migrações econômicas, a vio-
lência simbólica operada pela desigualdade racial corrompe a voluntariedade
da decisão de migrar, que jamais poderia ser entendida como espontânea. 

Ainda, por englobar todas as situações relatadas acima, é comum haver
a confusão de nomenclatura no momento de caracterizar determinada pessoa
ou determinado grupo que está em fluxo, contudo se deve atentar a cada par-
ticularidade para que as respostas de auxílio possam ser adequadas.

A necessidade de compreender corretamente os grupos englobados nos
fluxos migratórios e aplicar-lhes a política de acolhimento adequada tam-
bém reside no fato de superar a diferenciação, existentes quando da forma-
ção dos Estados-nação: “(...) somos amigos porque existem inimigos, somos
amigos porque não somos estranhos, somos amigos porque nos escolhemos
para nos contrapormos a outras formas de relações impostas ou involuntá-
rias” (RESTA, 2004, p.25).

Resta (2004, p.34) relata a diferenciação que era realizada na comuni-
dade política em relação ao interno e o externo. Ao inimigo interno era dado
o nome de criminoso ou minoria. “É exatamente aquela definida por uma lei
da amizade que encontra nos processos de codificação moderna a fórmula do
imperativo da fraternidade diante de um jogo político, construído em cima da
contraposição, conhecida, do amigo-inimigo” (RESTA, 2004, p.19-20)

Por isso que compara a humanidade à ecologia, ao dizer que estas são
formadas por situações diversas do rio límpido e do ar despoluído, apresen-
tando, assim, o paradoxo de que somente a humanidade pode ameaçar a pró-
pria humanidade (RESTA, 2004, p.52).

Estar na humanidade é ser humano8, mas o que a Metateoria do Direito
Fraterno apresenta é que esta relação não significa ter humanidade no sen-
tido de enxergar o outro como o “outro-eu”. Pode-se exemplificar esta con-
dição com a situação dos fluxos migratórios aqui estudados, pois, embora
estes sejam constantes e intensos, muito diferentes das migrações dos sécu-
los XVIII e XIX, que possuíam um viés muito mais econômico e colonial,
o que se observa é o fechamento das fronteiras nacionais, impedindo a en-
trada de muitos estrangeiros.

Os problemas gerados pela “crise migratória” atual e exacerbados pelo pânico
que o tema provoca pertencem à categoria dos mais complexos e controversos:
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neles, o imperativo categórico da moral entra em confronto direto com o medo
do “grande desconhecido” simbolizado pelas massas de estranhos à nossa porta.
(BAUMAN, 2017, p.104)

A fraternidade retornou anacronicamente para desvelar paradoxos, pois
permaneceu escondida desde a Revolução Francesa. Contudo, o que se ve-
rifica na atualidade é uma total descrença em construir pontes ao invés de
muros, diante do grande fluxo migratório existente e do medo em relação a
quem vem de fora.

“O direito de migrar é inviolável, sendo que para isso, deveria se ter um
“direito” de receptividade sem preconceitos, sem julgamentos e sim uma relação
fraterna e cordial com quem imigrou de outro país para um determinado país”9.
Este é o relato de Gilsanne Nthemba Pinheiro Mutuku, do Quênia, naturalizada
no Brasil, que traduz de forma simples a busca pela fraternidade na sociedade
cosmopolita, a luta pela visão do outro como o outro-eu, da divisão entre irmãos
e não amigos, da hospitalidade. O direito deve ser animado e vivo, deve ser cria-
do como forma de integração, não como forma de afastar os indivíduos.

ASpECTOS DO SISTEMA INTERAMERICANO DE
pROTEÇÃO DOS DIREITOS hUMANOS
O fato de ser humano, pertencente à humanidade, não basta para garantir
os direitos humanos (RESTA, 2004, p.13). Neste mesmo sentido, Moura
(2016, p.214) expõe que o Direito Internacional dos Direitos Humanos tal-
vez tenha sido a mais ativa resposta às atrocidades cometidas na Segunda
Guerra Mundial10. 

Em decorrência disso, passou-se a refletir acerca da soberania absoluta
dos Estados, criando-se mecanismos de proteção e fiscalização internacio-
nais visando a proteção dos direitos humanos. Observa-se, então, a criação
do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, representado pela
ONU11, e a criação dos Sistemas Regionais, tendo como exemplo o Sistema
Interamericano.

Diferentemente do que aconteceu com o sistema regional europeu, cuja
inspiração foram os três pilares: Estado de Direito, Democracia e Direitos
Humanos, o Sistema Interamericano, paradoxalmente, nasceu em um con-
texto de ditaduras e violência (PIOVESAN, 2015, p.295)12. Cabe, então,
rememorar que a principal função da fraternidade é justamente desvelar pa-
radoxos, buscar nas profundezas do pensamento respostas para os proble-
mas atuais. 

Diante desse paradoxo, também é importante analisar que Luhmann
(2009)13 adota a complexidade da sociedade moderna e o processo evolutivo
como pontos de partida de sua reflexão. Assim, temos que a sociedade, ao
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longo da história, foi especializando as comunicações e, com isso, identifi-
cando diferenças entre os mais diversos sistemas sociais. 

Resta (2004, p.15) dispõe acerca do binômio fraternidade/direito, re-
colocando em jogo a ideia de comunidade política. Também através desse
binômio, retoma a ideia do acordo entre irmãos. Evidente, então, a necessi-
dade de construção de mecanismos conjuntos entre as nações para a proteção
de direitos humanos14. 

Moura (2016, p. 216) apresenta que o Sistema Interamericano de Pro-
teção dos Direitos Humanos tem seu marco inicial na Declaração Americana
de Direitos e Deveres do Homem, de abril de 1948, ou seja, anterior à De-
claração Universal dos Direitos Humanos, de dezembro do mesmo ano. A
Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem surgiu em conjunto
com a Carta da OEA e o Pacto Americano de Soluções Pacíficas por ocasião
da IX Conferência dos Estados Americanos (GUERRA, 2015, p.185-186).

O Sistema Interamericano teve, nos termos de Guerra (2015, p.191)
grande impulso com a adoção da Convenção Americana de Direitos Huma-
nos, em 1969. Também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica,
cidade de sua assinatura, que entrou em vigor no ano de 197815.

Nos termos da Parte II – Meios de Proteção, Capítulo VI, Órgãos Com-
petentes, da Convenção Americana de Direitos Humanos16: 

Artigo 33
São competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumpri-
mento dos compromissos assumidos pelos Estados Partes nesta Convenção: 
a. a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada
a Comissão; e 
b.  a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Corte.

É, assim, um sistema dual17, pois composto de dois órgãos: Comissão
Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos, sendo o marco jurídico da Corte a Convenção Americana de
Direitos Humanos, cujo foco é predominantemente de direitos civis e polí-
ticos, sendo os direitos sociais apresentados no artigo 26, acerca do desen-
volvimento progressivo (AGUILAR CAVALLO, 2011, p.200)18. 

O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos possui
uma estrutura bem definida, após o estabelecimento de diversos documentos
que compõem sua estrutura normativa. Piovesan (2015, p.295) reconhece
que o Sistema Interamericano auxiliou na desestabilização das ditaduras do
continente americano, demandando o fortalecimento das instituições demo-
cráticas e combatendo as violações de direitos humanos. 

Guerra (2015, p.183-184) expõe, especialmente em relação à Corte Inte-
ramericana, que sua jurisprudência “(...) serviu para impulsionar e consolidar
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o sistema de proteção regional americano por vários aspectos, mas o fato de
relacionar os direitos protegidos com a obrigação geral dos Estados de as-
segurar o respeito desses direitos é o motivo de grande júbilo. ”. 

Observa-se, então, que a integração e o trabalho conjunto entre as nações
são os fatores que impulsionam o trabalho do Sistema Interamericano. Esta in-
tegração é observada por Luhmann (2009), que tratou de desconstruir velhos
paradigmas das ciências sociais. Para ele, a sociedade é muito mais do que um
conjunto de indivíduos que agem e interagem, mas é a diferença entre sistema
e ambiente. Esta diferença não distancia os indivíduos da sociedade, mas os
coloca no ambiente; por isso, trata-se de uma diferença constitutiva.

Em que pese os elogios ao Sistema Interamericano de Proteção dos Di-
reitos Humanos, ainda restam muitas questões a serem implementadas de
forma a proteger cada vez mais os direitos humanos. Araújo (2005, p.229)
alerta que, além da necessidade de os operadores do direito conhecerem e
utilizarem a jurisprudência da Corte, é preciso respeitar as opiniões consul-
tivas, que esclarecem e apresentam a forma correta de interpretação da Con-
venção Americana. Resta (2004, p.23) diz que “A verdadeira mudança na
“consciência” da pertença comum é devida, por conseguinte, ao reconheci-
mento que altera cada consciência precedente e constitui mundos. ”

Outro fator de grande impacto no Sistema Interamericano é a tecnolo-
gia e as novas formas de comunicação. O mundo globalizado permite que
as informações sejam gravadas e repassadas a todos, diante disso é que Luh-
mann (2016, p.62) trabalha a ideia de memória e do esquecer em face da es-
crita e da fixação das ideias. Assim, o Sistema Interamericano necessita de
constante atualização para a efetivação dos direitos humanos.

Em que pese estas críticas encontradas na doutrina, verifica-se que o
Sistema Interamericano auxiliou no fim dos regimes ditatoriais na América,
bem como na estruturação das primeiras práticas de proteção aos direitos
humanos19, o que contribui para que o direito a migrar seja cada vez mais
efetivado no continente.

OS pRESSUpOSTOS DA METATEORIA DO DIREITO
FRATERNO E O DIREITO DE MIGRAR NO SISTEMA
INTERAMERICANO
As normas disponíveis nos instrumentos do Sistema Interamericano para pro-
teger as pessoas em fluxo migratório possuem relação com os oito pressu-
postos elencados por Eligio Resta na Metateoria do Direito Fraterno. Segun-
do Pulido e Blanchard (2014, p.2-3) estes instrumentos são: a Carta da OEA,
a Declaração Americana sobre os Direitos e Deveres dos Homens, a Con-
venção Americana sobre Direitos Humanos e todos os tratados enumerados
no artigo 23 do Regulamento da Comissão20. Acrescenta-se que o Sistema
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Interamericano, assim como os Estados em seus ordenamentos internos, utiliza
outras fontes visando a maior efetivação de direitos, assim, há as Convenções
sobre refugiados, apátridas, a Declaração de Cartagena, entre outras.

Neste artigo, será dada atenção aos dispositivos da Declaração Ameri-
cana e da Convenção Americana, bem como em casos emblemáticos julga-
dos pela Corte e analisados pela Comissão para que se possa realizar a sis-
tematização com os pressupostos da Metateoria do Direito Fraterno.

O artigo 8º da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem
dispõe que “Toda pessoa tem direito de fixar sua residência no território do
Estado de que é nacional, de transitar por ele livremente e de não o abando-
nar senão por sua própria vontade”. E o artigo 27: “Toda pessoa tem o direito
de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição
que não seja motivada por delito comum e de acordo com a legislação de
cada país e com as convenções internacionais”.

O preâmbulo da Convenção Americana de Direitos Humanos reconhe-
ce que os direitos humanos não derivam do fato de determinada pessoa ser
nacional de determinado Estado, mas simplesmente do fato de ser pessoa21.
No mesmo sentido, o artigo 1º22, dispõe que os Estados devem preservar os
direitos humanos elencados na Convenção a todas as pessoas, sem distinção
de qualquer tipo.23

A Convenção Interamericana, no seu artigo 2224, refere o direito de
circulação e residência. Steiner e Uribe (2014, p.533) relatam que direito é
paradoxalmente simples e complexo. Simples porque diz respeito ao direito
de qualquer ser humano locomover-se no país em que vive, bem como resi-
dir onde quiser. Torna-se complexo no momento em que observamos que o
mundo é dividido em Estados nacionais que outorgam direitos e deveres di-
ferentes a nacionais e estrangeiros.

Neste sentido, diante destas normas do Sistema Interamericano, im-
portante analisar o primeiro pressuposto apresentado por Resta (2004,
p.133) que diz respeito a um direito jurado em conjunto, compartilhar regras
de convivência. Assim, é contrário ao direito paterno, aquele soberano. “(...)
che è il diritto imposto dal ‘padre signore dela guerra’ su cui si ‘deve’ sol-
tanto giurare” (RESTA, 2005, p.132).

Resta (2004, p.15) relata que a inimizade aparece em muitas leis de mi-
gração, prevalecendo o míope egoísmo que prolifera o dualismo amigo/inimi-
go. Aquele que não pertence à nação é o inimigo e, assim, criam-se as diferen-
ças em relação ao outro que não é igual ao nacional de determinada nação. O
pressuposto dois mostra que o direito fraterno “ (...) é livre de obsessão da iden-
tidade que deveria legitimá-lo. (...) Não pede outras justificações senão a co-
munitas, ou seja, a tarefa compartilhada” (RESTA, 2004, p.133-134). 

Todavia, necessário atentar-se ao fato de que “(...) apesar de uma evo-
lução no reconhecimento do sujeito como titular de direitos independentes
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de sua nacionalidade, no que se refere especificamente as migrações, a im-
plementação desses direitos continua dependente do Estado. ” (COSTA;
REUSCH, 2016, p.285).

Por outro lado, Pulido e Blanchard (2014, p.2) reconhecem que a Co-
missão Interamericana, diante de seu papel essencial no Sistema, desde o
início dos anos 60 utiliza os mais diversos meios para promover o respeito
e a proteção de refugiados, apátridas e solicitantes de asilo nas Américas. O
pressuposto de número três dispõe ser a humanidade o lugar comum dos di-
reitos humanos, razão pela qual devemos revogar a ideia de cidadania, no
sentido da existência de divisões dentro da espécie humana dependendo da
origem da pessoa. “(...) ciò porta ala consapevolezza che i diritti umani pos-
sono essere minacciati soltanto dall’umanità, ma possono essere tutelati
sempre e soltanto dall’umanità stessa (...)” (RESTA, 2005, p.132).

Quanto à atuação da Comissão Interamericana, na matéria de migra-
ções, importante a análise dos seguintes casos, em que esta solicitou medidas
cautelas ou informações aos Estados acerca de pedidos de refúgio e asilo:
Canadá, 1991, cautelar para não deportação do sr. Manickavasgam ao Sri
Lanka; EUA, 1993, cautelar para não detenção de haitiano em alto mar; Ba-
hamas, 1998, cautelar para não detenção de 120 cubanos; Venezuela, 1999,
pedido de informação sobre grupo de aproximadamente mil colombianos;
República Dominicana, 1999, cautelar para não expulsão e direito de estudar
para as meninas Dilcia Yean y Violeta Bósica; Venezuela, 2001, cautelar para
não expulsão de 800 colombianos; Panamá, 2003, cautelar para não devolu-
ção de colombianos (PULIDO; BLANCHARD, 2014, p.5-7).

Observando os atos praticados pelos Estados nos casos acima, reme-
mora-se do pressuposto número quatro em que Resta (2004, p.134) men-
ciona que há uma grande diferença entre ser homem e ter humanidade. A
humanidade encontra-se na responsabilidade para com os direitos huma-
nos, um dever, razão pela qual o direito fraterno é cosmopolita, de todos e
para todos. 

No âmbito da Corte Interamericana, cabe analisar o Parecer Consultivo
nº 18/0325, referente à condição jurídica e os direitos dos migrantes indo-
cumentados, solicitado pelo México, em 10 de maio de 2002. O México ale-
gou, em suas considerações, que:

Os trabalhadores migrantes, bem como o restante das pessoas, devem ter ga-
rantido o desfrute e exercício dos direitos humanos nos Estados onde resi-
dem. Entretanto, sua vulnerabilidade os torna alvo fácil de violações a seus
direitos humanos, em especial baseadas em critérios de discriminação e, em
consequência, coloca-os em uma situação de desigualdade perante a lei
quanto [a]o desfrute e exercício efetivos destes direitos. (PC nº 18/03, p.2). 
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A Corte Interamericana, sob presidência de Cançado Trindade, por
unanimidade, reconheceu que os Estados têm obrigação de respeitar e ga-
rantir os direitos fundamentais, razão pela qual, qualquer meio utilizado
contra estes direitos acarretará a responsabilidade do Estado. Além disso,
explicitou que o princípio da igualdade e não discriminação são fundamen-
tais tanto interna quanto internacionalmente, entrando no domínio do jus
cogens. Diante disso, a obrigação de garantir e respeitar os direitos humanos
vincula o Estado, independentemente de qualquer situação, abarcando os
migrantes. Assim, a qualidade de migrante não pode ser motivo para privar
a pessoa de seus direitos. (PC nº 18/03, p. 117-118).

Relaciona-se tal entendimento com o pressuposto de número cinco,
que apresenta o direito fraterno como não violento, pois busca o fim do pa-
radoxo amigo/inimigo, na ideia já exposta acima de que o estrangeiro, o in-
divíduo que vem de fora, é o inimigo. “Per questo non può difendere i diritti
umani mentre li sta violando” (RESTA, 2005, p.133). 

O trabalho desempenhado pela Comissão e pela Corte Interamericana
mostram-se, assim, de extrema importância para a aplicação e a efetivação
das normas acerca dos fluxos migratórios presentes nos diplomas do Sistema
Interamericano. O pressuposto de número seis elencado por Eligio Resta na
Metateoria do Direito Fraterno apresenta a ideia de que o direito fraterno é
contra os poderes, contra uma maioria que exerça domínio (RESTA, 2004,
p.135), ou seja, havendo a união dos Estados por meio do Sistema Intera-
mericano, buscam-se os ideais de direitos humanos para todos.

Tais práticas também revelam o sentido do pressuposto número sete
que menciona ser este um direito inclusivo, em que bens e direitos devem
ser de todos (RESTA, 2004, p.135). “L’aria, la vita, il patrimonio genetico
non possono che essere inclusivi; possono esserlo meno le proprietà quando
non sono ugualmente distribuite” (RESTA, 2005, p.133). 

Diante do exposto, a esperança na fraternidade é uma aposta, como
menciona Resta no pressuposto de número oito: “È la scommessa di uma
differenza rispetto agli altri codici che guardano ala differenza tra amico e
nemico; (...)” (RESTA, 2005, p.133). Apostar na fraternidade significa re-
conhecer que os direitos humanos pertencem a todos, nacionais e estrangei-
ros, e que, diante dos fluxos migratórios, e da situação precária das pessoas
que neles se encontram, deve-se buscar a maior efetivação dos direitos hu-
manos, enxergando uns aos outros como humanos.

CONSIDERAÇõES FINAIS
Este artigo buscou estudar e desvelar as questões relacionadas ao direito de
migrar no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. O Sis-
tema Interamericano, como sistema regional, busca a proteção dos direitos
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de todos, sem distinção, nos termos do exposto na Convenção Americana e
nos demais diplomas que surgiram ao longo da existência do Sistema.

Observou-se a necessidade de estudar o que pode ser o alicerce deste
direito de migrar, direito humano reconhecido no Sistema Global e nos Sis-
temas Regionais, diante do entendimento de que todos são iguais e têm os
mesmos direitos.

Assim, relacionaram-se as disposições presentes nas normas do Siste-
ma Interamericano, bem como as decisões proferidas pela Comissão e pela
Corte, sobre migrações e o direito de migrar com os pressupostos elencados
por Eligio Resta na Metateoria do Direito Fraterno.

A Metateoria do Direito Fraterno, de Eligio Resta, surge entre os anos
1980 e 1990 como uma forma de apresentar ao mundo a fraternidade renovada,
que retorna das masmorras da Revolução Francesa, onde não passava de uma
mera expressão de reconhecimento entre indivíduos pertencentes ao mesmo
Estado-nação, aos dias de hoje como um paradoxo, um anacronismo.

Por meio dos estudos da Metateoria do Direito Fraterno, verificou-se
que o direito de migrar é baseado na ideia de que não devem haver inimigos,
estes entendidos como os estrangeiros, pois vêm de fora dos muros da cida-
de. A criação de um código fraterno, entre irmãos, enquadra os fluxos mi-
gratórios e a necessidade de acolhimento destas populações necessitadas.

No Sistema Interamericano esta preocupação não é diferente. Embora a
doutrina aponte aprimoramentos necessários para um melhor desenvolvimen-
to do Sistema e efetivação dos direitos humanos, observam-se muitos elogios,
principalmente pelo fato de representar a união das nações americanas.

Assim, o Sistema Interamericano é estruturado de acordo com a neces-
sidade do continente de proteção dos direitos humanos, tendo em vista a di-
versidade cultural de seus países, muitos deles com um passado conturbado
e marcado por conflitos internos e ditaduras militares.

O direito fraterno ganha força como uma teoria que busca expandir
fronteiras e ao mesmo tempo estreitar laços entre culturas, sociedade, pes-
soas que se consideram diferentes e que por isso, muitas vezes, têm dificul-
dades em perceber a situação pela qual o indivíduo próximo está passando,
quais os riscos que corre diariamente. 

A análise das migrações no Sistema Interamericano faz-se importante
diante do fluxo crescente de migrantes entre os países do continente, pessoas
que necessitam de auxílio. Prevenção de risco diz respeito a decisões futuras
que são tomadas em um presente com referência ao passado. 

Conclui-se que os pressupostos elencados na Metateoria do Direito
Fraterno são alicerces do direito de migrar no Sistema Interamericano, pela
busca de igualdade entre as pessoas, independente da nacionalidade, deven-
do-se acabar com o míope egoísmo das legislações, acolhendo e vendo o
outro como o “outro-eu”.
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NOTAS

1 Importante observar que outros autores também resgataram a ideia de fra-
ternidade, como é o caso de Antonio Baggio e Stefano Rodotà. Cada autor tem
sua especificidade, e não é o caso aqui de aprofundar cada teórico, já que este es-
tudo está fundando no pensamento de Eligio Resta.

2 Para mais informações sobre os fluxos migratórios atuais, acessar as notí-
cias disponíveis em: “Crise dos refugiados: mortes no Mediterrâneo em 2017 su-
peram 2016”, disponível em <http://exame.abril.com.br/mundo/crise-dos-refu-
giados-mortes-no-mediterraneo-em-2017-superam-2016/>. Acesso em 17 ago.
2017.

3 Oportunas são as observações de Luhmann, ao tratar da relação entre a po-
sitivação do direito e a democratização da política: “Afinal, a positivação do di-
reito e a democratização da política apoiam-se reciprocamente e, com tal força,
têm impregnado o que hoje se apresenta como sistema político e como sistema do
direito, tornando-se difícil perceber ai dois sistemas diferentes e, mais ainda, dois
sistemas livres de coincidências e fechados em sua operação. Mas é precisamente
a democratização da política que exige, finalmente, mais proteção jurídica indi-
vidual do particular, sobretudo quanto aos seus direitos constitucionais. (LUH-
MANN, 2016, p.558). 

4 Utiliza-se a expressão “metateoria” como uma teoria das teorias, como
uma nova forma de observar o direito atual.

5 “No século XXI, a leitura da crise envolvendo as migrações só pode ser
feita quando debruçada sobre a relação que o fenômeno migratório dessa natureza
tem com a desigualdade e a pobreza. ” (KÖCKE, 2015, p.29). 

6 “(...) para a massa da população, já assombrada pela fragilidade existencial
e pela precariedade de sua condição e de suas expectativas sócias, esse influxo si-
naliza ainda mais competição pelo mercado de trabalho, uma incerteza mais pro-
funda e chances declinantes de melhoramento: um estado mental politicamente
explosivo – com políticos oscilando com dificuldade entre os desejos incompatí-
veis de satisfazer seus amos detentores de capital e aplacar o medo dos leitores”
(BAUMAN, 2017, p.10).

7 “A migração em massa não é de forma alguma um fenômeno recente. Ele
tem acompanhado a era moderna desde seus primórdios (embora com frequência
mudando e por vezes revertendo a direção) -, já que nosso “modo de vida moder-
no” inclui a produção de “pessoas redundantes” (localmente “inúteis”, excessivas
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ou não empregáveis, em razão do progresso econômico; ou localmente intolerá-
veis, rejeitadas por agitações, conflitos e dissensões causados por transformações
sociais/políticas e subsequentes lutas por poder). Além de tudo isso, contudo, hoje
suportamos as consequências da profunda e aparentemente insolúvel desestabi-
lização do Oriente Médio, na esteira das políticas e aventuras militares das potên-
cias ocidentais, estupidamente míopes e reconhecidamente fracassadas” (BAU-
MAN, 2017, p.9).

8 Para Bouchet-Saulnier (1998, p.207-213), os direitos do homem abrangem
“(...) os direitos de que qualquer pessoa goza. São o reconhecimento jurídico da
dignidade humana e da igualdade entre os homens. Esses direitos são indispensá-
veis no desenvolvimento da pessoa.”.

9 Relato retirado de GAIRE (2016).

10 Eligio Resta, sabiamente, busca em Freud os fundamentos para entender
os impactos das guerras (de todos os tipos) e seus impactos na construção do di-
reito atual. “Prima di essere oggetto di una disciplina scientifica La guerra è fe-
nômeno dell’essistenza Che nella sua tragicità coinvolge le coscienze (RESTA,
2009, p.24).

11 “O quadro geral é constituído pela Declaração Universal dos Direitos do
Homem (1948) a que se juntaram em 1966 dois pactos internacionais que descre-
vem mais precisamente esses direitos: - O Pacto relativo aos Direitos Civis e Po-
líticos. (...) – O pacto relativo aos Direitos Económicos, Sociais e Culturais.”
(BOUCHET-SAULNIER, 1998, p.208).

12 Piovesan (2015, p.295) alerta que o continente latino-americano tem ele-
vado grau de exclusão e de violência, talvez legado do passado colonial pelo qual
os países dessa região foram submetidos. Ao mesmo tempo, somando-se a estas
características históricas, observam-se democracias ainda em fase de consolida-
ção, gerando centralização de poder. Diante disso, ela percebe que, embora a de-
mocratização destas nações tenha fortalecido muitos direitos, ao mesmo tempo
não conseguiu mudanças efetivas para o Estado de Direito, havendo ainda muitas
violações de direitos humanos internamente nestes Estados. 

13 “Partimos del supuesto de que los sistemas complejos pueden desarrollar
y conservar un orden sistémico específico, sólo bajo la condición de que su en-
torno sea de una complejidad más elevada.” LUHMANN, 2009. p.23).

14 Segundo Piovesan (2015, p.295): “A criação de um constitucionalismo
regional transformador, um “ Ius Constitutionale Commune Latino Americano”
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em matéria de direitos humanos decorre da combinação de 3 (três) importantes fa-
tores ao longo do processo de democratização na região: 1) crescente empodera-
mento do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e seu impacto
transformador na região; 2) emergência de Constituições latino-americanas que,
na qualidade de marcos jurídicos de transições democráticas e da institucionaliza-
ção de direitos, apresentam cláusulas de abertura constitucional, a propiciar maior
diálogo e interação entre o Direito interno e o Direito Internacional dos Diretos
Humanos; 3) fortalecimento da sociedade civil na luta por direitos e por justiça.”.

15 Nem todos os países membros da OEA ratificaram o Pacto de São José da
Costa Rica. Ver quadro comparativo em Guerra (2015, p.192-193).

16 Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.conven-
cao_americana.htm.

17 Para Guerra (2015, p.179), o Sistema Interamericano é dual porque “(...)
o sistema geral que é baseado na Carta e na Declaração, e o sistema que abarca
apenas os Estados que são signatários da Convenção, que, além de contemplar a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como no sistema geral, também
contempla a Corte Interamericana de Direitos Humanos.”

18 “Importa reiterar que a Convenção Americana de Direitos Humanos es-
tabelece direitos civis e políticos, contemplando apenas a aplicação progressiva
dos direitos sociais (art. 26). Já o Protocolo de San Salvador, ao dispor sobre di-
reitos econômicos, sociais e culturais, prevê que somente os direitos à educação
e à liberdade sindical seriam tuteláveis pelo sistema de petições individuais (art.
19, § 6.º).” (PIOVESAN, 2015, p.299).

19 Para Luhmann (2016, p.184-185) “A função do direito como estabilização
de expectativas normativas transcende muito o que se pode apreender com o con-
ceito de uma regulamentação de conflitos. O caso de expectativas entrarem em
conflito na comunicação é já excepcional, e um caso excepcional que, em amplo
escopo, é regulamentado externamente ao direito. Pode-se atuar frustrando a ex-
pectativa, mesmo quando se souber que o outro está em seu direito... O resultado
é que o direito não apenas unifica conflitos, mas também produz conflitos; ora,
pela inovação do direito pode-se também rechaçar exigências e se contrapor a
pressões sociais...”. 

20 “Otros derechos consagrados por la Convención que resultan trascenden-
tales para proteger los derechos de los refugiados, de los apátridas y de los solici-
tantes de asilo, en razón de las situaciones que se ven enfrentados a sufrir por su
particular vulnerabilidad, son principalmente el derecho a la personalidad jurídica
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(artículo 3), derecho a la vida (artículo 4), derecho a la integridad personal (artículo
5), derecho a la libertad personal (artículo 7), derecho a las garantias judiciales (ar-
tículo 8), derecho a la protección a la familia (artículo 17), derecho a la nacionali-
dade (20), derecho a la propiedad privada (artículo 21), derecho a la igualdad ante
la ley (artículo 24) y derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 25), todos los cua-
les se enmarcan dentro de la obligación general de los Estados de proteger y garan-
tizar los derechos humanos y de adoptar disposiciones legislativas o de otro carácter
para hacer efectivos tales derechos y libertades como lo establecen los Artículos 1.1
y 2 de la Convención Americana.” (PULIDO; BLANCHARD, 2014, p.5).

21 Reconhecendo que os direitos essenciais do homem não derivam do fato
de ser ele nacional de determinado Estado, mas sim do fato de ter como funda-
mento os atributos da pessoa humana, razão por que justificam uma proteção in-
ternacional, de natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que ofe-
rece o direito interno dos Estados americanos;

22 Artigo 1.  Obrigação de respeitar os direitos

1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direi-
tos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda
pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo
de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natu-
reza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra
condição social

23 “Por ejemplo, no podría un Estado torturar a una persona o asesinarla, con
el argumento de que se trata de un extranjero, pues las autoridades tienen el deber
de respetar el derecho a la vida y a la integridad personal de todas las personas, y
no sólo de sus nacionales.” (STEINER e URIBE, 2014, p.534). 

24 Artigo 22.  Direito de circulação e de residência
1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito

de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais.
2.  Toda pessoa tem o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive

do próprio.
3. O exercício dos direitos acima mencionados não pode ser restringido

senão em virtude de lei, na medida indispensável, numa sociedade democrática,
para prevenir infrações penais ou para proteger a segurança nacional, a segurança
ou a ordem públicas, a moral ou a saúde públicas, ou os direitos e liberdades das
demais pessoas.

4. O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode também ser res-
tringido pela lei, em zonas determinadas, por motivo de interesse público.
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5. Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for nacional,
nem ser privado do direito de nele entrar.

6. O estrangeiro que se ache legalmente no território de um Estado Parte
nesta Convenção só poderá dele ser expulso em cumprimento de decisão adotada
de acordo com a lei.

7. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estran-
geiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns conexos com deli-
tos políticos e de acordo com a legislação de cada Estado e com os convênios in-
ternacionais.

8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país,
seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em
risco de violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social
ou de suas opiniões políticas. 

9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros

25 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/
58a49408579728bd7f7a6bf3f1f80051.pdf> Acesso em 15 ago. 2017.
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CONHECER PARA RECONHECER:
O PRIMEIRO OBSTÁCULO DOS DESLOCADOS
FORÇADOS PARA INCLUSÃO NA SOCIEDADE
BRASILEIRA E O CAMINHO PARA A SUA
SUPERAÇÃO.

Waleska Cariola Viana (UNIMEP/UNINOVE)1

Meire Márcia Paiva (UNIFIEO)2

Resumo: Os deslocamentos de pessoas no mundo crescem dia-a-dia. Essa
mudança de uma área geográfica para outra pode ocorrer de forma es-
pontânea ou forçada, ou ainda, pacífica ou dramática. No entanto,
houve um surto de migrações, principalmente nos casos em que deixar a
terra natal é uma questão de sobrevivência. Reconhecidamente é difícil
a adaptação, o que nos faz observar que frequentemente os países aco-
lhedores não estão preparados para essa demanda e, consequentemen-
te, há concentrações dos migrantes em guetos, discriminação e xenofo-
bia. Diante disso, investiga-se as comunidades haitianas instaladas em
Santa Bárbara do Oeste e Piracicaba/SP/Brasil para conhecer os obs-
táculos e como estes podem ser superados para a efetiva inclusão na so-
ciedade brasileira, com a preocupação na distinção dos conceitos e a
sua proteção legislativa.

Palavras-chave: Migrantes; Refúgio; Haitianos.

Abstract: The displacements of people in the world are increasing day
by day. This shift from one geographical area to another may occur spon-
taneously or forced, or peaceful or dramatic. However, there has been
an outbreak of migration, especially in cases where leaving the homeland
is a matter of survival. Admittedly, it is difficult to adapt, which makes us
note that often the welcoming countries are not prepared for this demand
and, consequently, there are concentrations of migrants in ghettos, dis-
crimination and xenophobia. In view of this, a Haitian community is in-
vestigated in Santa Bárbara do Oeste e Piracicaba/SP/Brazil to learn
about the obstacles and how these can be overcome for effective inclusion
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in Brazilian society, with a concern to distinguish concepts and their leg-
islative protection.

Keywords: Migrants; Refuge; Haitians

Sumário: INTRODUÇÃO. 1 Migração e o Direito humanitário. 2 Breve
histórico da imigração haitiana no Brasil. 3 O acolhimento dos haitianos
na região metropolitana de Campinas. 4 Conhecimento versus discrimi-
nação. CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO
O problema investigado é a questão da inclusão dos deslocados forçados,
no caso dos haitianos, na sociedade brasileira. Será que o dito acolhimento
é verdadeiro e suficiente para uma efetiva inclusão desses indivíduos (des-
locados forçados ou não) na sociedade brasileira? Quais são os obstáculos
ou o primeiro obstáculo enfrentado por esse grupo? O que é necessário para
a efetiva inclusão e a diminuição da desigualdade social dessa minoria na
sociedade brasileira? 

Para responder às indagações, inicialmente, conceituaremos os vários
tipos de migrações, assim como os institutos de proteção aos migrantes for-
çados conforme a doutrina nacional e internacional, bem como nos termos
utilizados pela atual legislação brasileira – Lei no. 13.445, de 24 de maio
de 2017. 

Fixados os conceitos doutrinários e legais pela pesquisa bibliográfica
passaremos para a pesquisa empírica e demonstraremos que transposta a
barreira física da fronteira, no Brasil, os haitianos enfrentam novos desafios
que são a diferença do idioma e a baixa escolaridade. 

Nesse momento passamos para a abordagem das iniciativas de acolhi-
mento do deslocado haitiano pelas cidades da região metropolitana de Cam-
pinas em parceria com instituição de ensino e a sociedade civil que adotaram
a causa e desenvolveram cursos de português para haitianos e profissiona-
lizantes para ajudá-los na efetiva integração na sociedade brasileira e no
mercado de trabalho. 

Trataremos da importância do conhecer os conceitos e a realidade des-
ses deslocados para diminuir a discriminação. 

Conhecer para reconhecer que, apesar dos problemas políticos, da pobreza
e da falta de infraestrutura e saneamento básico do Haiti, a eclosão emigratória
dos seus nacionais decorreu principalmente em razão do desastre natural.
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Conhecer a rota de entrada de imigrantes para reconhecer que o Brasil
evoluiu em termos de acolhimento e contornou a situação caótica das cida-
des fronteiriças, principalmente as situadas no Acre, com a emissão de vistos
pelas embaixadas no Haiti, no Equador e no Peru, além de avançar em ter-
mos de proteção humanitária ao criar uma via de proteção humanitária com
a emissão dos vistos humanitários.

Conhecer para reconhecer que a quantidade de imigrantes haitianos
acolhidos pelo Brasil e que receberam o visto humanitário - numa dimensão
de três milhões de pessoas afetadas pelo terremoto, é ínfima e, assim, reco-
nhecer que o desenvolvimento de campanhas consistentes de informação
são a fórmula eficaz para evitar a discriminação.

Conhecer para reconhecer que essa minoria possui necessidades especí-
ficas, principalmente no tocante a diferença do idioma, já que os haitianos têm
como primeira língua o crioulo haitiano e alguns também falam francês, sendo
necessário o desenvolvimento de políticas públicas e o envolvimento da so-
ciedade civil para o ensino da língua portuguesa que dará a estes deslocados a
oportunidade de integração no mercado de trabalho e na sociedade brasileira.

Trata-se de pesquisa aplicada, qualitativa, explicativa por meio de le-
vantamento bibliográfico e análise ex-post-facto e desenvolvida pelo mé-
todo fenomenológico (HUSSEl, E.). 

Concluímos que, não se está a defender um tratamento diferenciado ou
privilegiado aos deslocados haitianos, mas o atendimento ás necessidades
básicas de sobrevivência dessa minoria e o acesso aos direitos essenciais da
pessoa humana e que é perfeitamente possível o desenvolvimento e aprimo-
ramento de políticas públicas “simples” para a integração dos deslocados
(forçados ou não; haitianos ou não) na sociedade brasileira e para a dimi-
nuição dessa desigualdade social. 

MIGRAÇÃO E O DIREITO hUMANITáRIO
A migração, segundo George J. Borjas (2000, p.1), trata-se de um movimen-
to humano de uma área geográfica para outra. Referido doutrinador cita três
formas nas quais podem ocorrer esses deslocamentos: a residencial, a inter-
na e a internacional. A migração residencial ocorre quando uma pessoa (ou
a família) se muda de um bairro para o outro, dentro do mesmo local ou área,
como por exemplo, quando existe uma mudança dentro de um mesmo mu-
nicípio, enquanto que a migração interna é a mudança da pessoa ou a família
para outra cidade ou unidade da federação, dentro do mesmo país, por sua
vez a migração internacional são os movimentos além das fronteiras do Es-
tado (BORJAS, 2000, p. 2). 

O ser humano sempre se moveu de um lugar para outro. E, foi justa-
mente com a migração dos povos nômades que a evolução dos povos e a
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criação de vilas, cidades e o mundo como conhecemos hoje se tornou pos-
sível (CHILDE, 1978, p. 6). 

Essa migração pode ser voluntária, quando a pessoa tem vontade livre e
própria para se deslocar para todos os locais do globo terrestre, ou involuntária
(forçada), quando por diversos motivos e contra a sua vontade, esta pessoa se
vê obrigada a sair de sua terra natal, muitas vezes, sem destino certo.

A população mundial equivale a 7,3 bilhões de pessoas. Desse mon-
tante, 244 milhões são migrantes internacionais3, ou seja, significa traduzir
ao equivalente a 3,35% da população do planeta Terra. 

Comparando o número de deslocados com a população do Brasil que
segundo o IBGE é de 206 milhões4, chegamos à conclusão que os migrantes
internacionais são cerca de 19% a mais que a população brasileira.

Quando se trata de migrantes forçados em razão de perseguições, con-
flitos, violência, ou violação de direitos humanos, o relatório anual do
ACNUR, destaca o número de pessoas deslocadas cresceu quase 60% entre
2005 e 2014. Verifica-se que esse número aumentou em aproximadamente
10% em um ano, após 2011, passando de 42,5 milhões de pessoas para 59,5
em 20145.

Até o final de 2015 esse número chegou a 65,3 milhões de pessoas6.
Observa-se um pequeno aumento em 2016 para o número 65,6 milhões7.
Desses, 40,3 milhões são deslocados internos, 22,5 milhões são refugiados
e 2,8 milhões são asilados8. Um número que chama a atenção é o número
de palestinos refugiados: 5,3 milhões.

Observa-se, também, que do total de migrantes forçados mais de 55%
vieram dos seguintes países: Síria (5,5 milhões), Afeganistão (2.5 milhões)
e Suldão do Sul (1.4 milhões).9

O número de novos deslocamentos era equivalente a 20 pessoas força-
das a fugir de suas casas a cada minuto de 201610.

No Brasil, o órgão responsável pela migração é o Conselho Nacional
de Imigração – CNIg. O CNIg foi criado pela Lei nº 6.815/80, inserido no
âmbito do Ministério do Trabalho, com atribuição de orientar, coordenar e
fiscalizar as atividades de imigração, embora os artigos 128 e 129 da Lei
6.815/80 tenham sido revogados pela Lei que dispôs sobre a organização do
Poder Executivo nº 8.422 (de 13 de maio de 1992) e, seguidamente, pelas
Leis nº 8.490 (de 19 de novembro de 1992) e 9.649 (27 de maio de 1998), o
CNIg permanece como órgão do Ministério do Trabalho.

O Conselho Nacional de Imigração (CNIg) é o órgão que formula a po-
lítica de imigração; coordena e orienta as atividades de imigração; efetua o
levantamento periódico das necessidades de mão-de-obra estrangeira qua-
lificada para admissão em caráter permanente ou temporário;

Com efeito, é atribuição do Departamento da Polícia Federal “exercer
as funções de polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras”, assim, é
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de sua competência o controle da entrada e saída de pessoas e coisas no ter-
ritório nacional, conforme disposição do artigo 144, § 1º, inciso III, da Cons-
tituição da República do Brasil.

Por outro lado, a migração pode ser forçada em virtude de perseguição
praticada contra o indivíduo por seu próprio país ou por terceiro, ou seja,
quando o indivíduo devido a fundados temores de perseguição por motivos
de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encon-
tra-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-
se à proteção de tal país. Também são causas da migração forçada: a guerra,
a violação de direitos humanos, os desastres ecológicos, ou condições para
sobreviver, dentre outros. Algumas dessas situações são tuteladas pelo di-
reito, são os casos do refúgio, refúgio ambiental, asilo e apatridia.

Refúgio é conceituado no Brasil por meio da Lei nº Lei nº 9.474, de 22
de julho de 1997, que define mecanismos para a implementação do Estatuto
dos Refugiados de 1951.

O artigo 1º da Lei nº Lei nº 9.474/97 prevê que será reconhecido por
refugiado todo indivíduo que devido a fundados temores de perseguição por
motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas,
encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira aco-
lher-se à proteção de tal país, bem como, por tais motivos e também por não
ter nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência ha-
bitual, não possa ou não queira a ele regressar.

No âmbito internacional, o Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados11 (ACNUR) é o órgão que teve como missão inicial o cuidado
com qualquer pessoa que tenha sido considerada refugiada em aplicação
dos Acordos de 12 de Maio de 1926 e de 30 de Junho de 1928, ou em apli-
cação das Convenções de 28 de Outubro de 1933 e de 10 de Fevereiro de
1938, do Protocolo de 14 de Setembro de 1939, ou ainda em aplicação da
Constituição da Organização Internacional dos Refugiados, ou qualquer
pessoa que, em consequência de acontecimentos ocorridos antes de 1 de Ja-
neiro de 1951. Em 1967, houve o protocolo adicional que retirou as restri-
ções territoriais e temporais.

No Brasil, o órgão que trabalha junto ao ACNUR é o Comitê Nacional
para os Refugiados - CONARE, criado por meio da Lei nº 9.494/97, no âm-
bito do Ministério da Justiça. É um órgão composto por representantes de
vários outros órgãos do governo com a competência de declarar em primeira
instância quem será refugiado. O Ministério da Justiça é o órgão de segunda
e última instância.

Dentre as principais causas que impulsionam a migração forçada temos
as mudanças climáticas no globo terrestre (UNFPA, on-line)12. 

Com a análise dos dados do Fundo de População das Nações Unidas
verifica-se que o número de desastres naturais triplicou entre 1980 e 2000,
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seguido de discreta redução, mas ainda é o dobro do número registrados há
25 anos (MCGINN, 2000, p. 13). E, além das pessoas que morreram, outras
são afetadas, como, por exemplo, no caso das inundações, que causaram 43%
(quarenta e três por cento) dos desastres relatados no banco de dados EM-
DAT do Centro de Pesquisa sobre Epidemiologia de Desastres entre 1994 e
2014, afetando 2,5 bilhões de pessoas, e as secas mais de 1 bilhão no mesmo
período (MCGINN, 2000, p. 15). Os migrantes que são obrigados a se des-
locarem em razão do clima são também chamados refugiados ambientais.

No entanto, se diferem dos refugiados porque, muito provavelmente não
terão um território para retornar ou se tiverem correm sério risco de morte ao
nele permanecer. No Brasil, os ditos “refugiados ambientais”, por expressa
ausência de previsão legal, não são considerados refugiados. No entanto, para
proteção humanitária, acabaram por receber o chamado “visto humanitário”
para permanência no Brasil. O visto humanitário está previsto na Lei nº
6.815/1980 e considera o agravamento das condições de vida da população
haitiana em decorrência do terremoto ocorrido naquele país, em 12 de janeiro
de 2010. O visto é disciplinado pelo CNIg, órgão do Ministério do Trabalho,
tem caráter especial e é concedido pelo Ministério das Relações Exteriores13. 

Solange S. Silva-Sánchez (2010, pp. 40/41) faz um alerta sobre o as-
sunto e afirma que deve haver um alargamento no campo da cidadania frente
a problemática ambiental, constituindo a cidadania ambiental, que traz como
sujeito de direito a natureza e as gerações futuras.

Quanto aos apátridas, o artigo 1º da Convenção sobre o Estatuto dos
Apátridas define que o termo “apátrida” designará toda pessoa que não seja
considerada seu nacional por nenhum Estado, conforme sua legislação, isto
é, ser apátrida significa não possuir nacionalidade ou cidadania.

Todos têm direito a uma nacionalidade. Desse modo, o artigo XV da
Declaração Universal dos Direitos Humanos descreve que “toda pessoa tem
direito a uma nacionalidade e que ninguém será arbitrariamente privado
de sua nacionalidade nem do direito de mudar sua nacionalidade”.

Existem duas Convenções que tratam de apatridia: Convenção sobre o
Estatuto dos Apátridas, votado em 28 de setembro de 1954 (texto aprovado
no ordenamento brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 38, de 5 de
abril de 1995 e promulgado pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002)
e a Convenção sobre a redução da Condição de Apátrida, datada de 30 de
agosto de 1961 (em 18 de agosto de 2015, por meio do Decreto nº 8.501, foi
promulgada a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, firmada
em Nova Iorque, em 30 de agosto de 1961, aprovado no Congresso Nacio-
nal, por meio do Decreto Legislativo nº 274, de 4 de outubro de 2007).

A Lei nº 9.474/97, que define mecanismos para a implementação do
Estatuto dos Refugiados de 1951, também inclui os apátridas. O refúgio am-
biental e apatridia são espécies de refúgio.
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É notória a vulnerabilidade e as graves violações contra a dignidade
dos seres humanos em situação de migração forçada.

Dentre os mecanismos de integração entre os povos imigrantes e os
brasileiros, a lei brasileira também prevê a possibilidade de reassentamento.
Essa medida é necessária para que não se criem guetos de minorias.

Atualmente, como vimos, a situação é ainda preocupante, pois é pos-
sível verificar que são 65,3 milhões de pessoas deslocadas forçosamente14.

Quanto ao direito humanitário, Cristophe Swnarski (1990, p. 31) afir-
ma que é normatizado por convenções ou costumes, e trata-se do direito das
partes em conflito escolherem os métodos e meios a serem utilizados na
guerra e a proteção de bens e pessoas por ela afetados:

O direito humanitário é um conjunto de normas internacionais de origem
convencional ou consuetudinária especificamente destinado a ser aplicado
nos conflitos armados internacionais ou não e que limita, por razões huma-
nitárias, o direito das partes em conflito escolherem livremente os métodos e
os meios utilizados na guerra (Direito de Haia), ou que protege as pessoas e
os bens afetados (direito de Genebra). (SWNARSKI, 1990, p. 31)

Assim, temos o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, instituição fun-
dada por iniciativa de Henry Dunant, em 1863, que tem tarefas específicas hu-
manitárias, mantendo o seu caráter imparcial, assim como o Crescente Vermelho
(SWNARSKI, 1990, p. 69). No início, a organização era para socorrer somente
militares (Comitê Internacional de ajuda aos militares feridos), somente após a
segunda guerra, em 1949, ficou com a configuração que tem hoje, contando
com quatro Convenções de Genebra. São elas: Convenção para melhorar a si-
tuação dos feridos e doentes das forças armadas em campanha (Convenção I);
Convenção de Genebra para melhorar a situação dos feridos, doentes e náufra-
gos das forças armadas no mar (Convenção II); Convenção de Genebra relativa
ao tratamento dos prisioneiros de guerra (Convenção III); Convenção de Ge-
nebra relativa à proteção das pessoas civis em tempo de guerra (Convenção IV).
E, em 1977, a aprovação dos Protocolos Adicionais às Convenções de Genebra
de 12 de agosto de 1949: Protocolo Adicional às Convenções relativo à proteção
das vítimas dos conflitos armados internacionais e não internacionais.

Cristophe Swnarski (1990, pp. 89/90) esclarece que há um ponto de
convergência entre o direito humanitário e os direitos humanos, porquanto
os dois terão como centro a proteção às pessoas. No entanto, também é pos-
sível pontuar que o direito humanitário visa a obrigação do Estado em de-
trimento do homem e os direitos humanos tem como razão a proteção de
cada ser individualmente, seja perante o Estado ou não. Portanto, como di-
ferença, a primeira visa proteção do ser humano em conflito e o segundo no
seu desenvolvimento pessoal, social, político e econômico.
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Após a exposição dos conceitos e do arcabouço jurídico, passaremos a
análise da imigração haitiana no Brasil. 

BREVE hISTÓRICO DA IMIGRAÇÃO hAITIANA NO
BRASIL
O Haiti, embora tenha sido um dos primeiros países a se tornar independente
na América (em 1804), vivenciou grandes turbulências políticas, pois, es-
teve numa ditadura por décadas, elegendo um presidente de forma demo-
crática apenas em 1990, Jean-Bertrand Aristide, mas este também seria des-
tituído em 1991 e recolocado no poder pelos Estados Unidos, com o aval da
ONU. Ao término do seu mandato, restou eleito outro presidente, Renè, Pre-
val que cumpriu seu mandato até 2001. Aristide é reeleito, mas, em 2004,
ocorreriam novas tentativas de tirá-lo do governo.

Por meio da Resolução nº 1542, do Conselho de Segurança da Organi-
zação das Nações Unidas15, em 30 de abril de 2004, foi criada a Missão das
Nações Unidas pela estabilização do Haiti (MINUSTAH), uma força trans-
nacional, com a finalidade de estabilizar a situação política no Haiti, com o
governo de transição, bem como a proteção da população civil, em especial,
mulheres e crianças, vítimas dos conflitos armados que ocorreram naquele
país a partir de 1º de junho de 2004.

Em 2009, estimou-se que cerca de 55% dos haitianos viviam com
menos de 1,25 dólares por dia, em 40% dos lares faltava alimentação ade-
quada e 58% da população não tinha acesso à água limpa. Mais de meio mi-
lhão de crianças entre idades de 6 a 12 anos não frequentavam a escola e
38% da população acima de 15 anos era completamente analfabeta
(RAMOS, RODRIGUES e ALMEIRA, 2011, p.45).

Ocorre que, inobstante tais fatos, foi o forte terremoto de 12 de janeiro
de 2010 que ocasionou a explosão emigratório do território haitiano pelos
seus nacionais.

Antes do terremoto, que atingiu diretamente a capital Porto Príncipe e
as cidades de Leogane e Jacmel, a imigração de haitianos para o Brasil era
inexpressiva.  Segundo dados do IBGE, em 1940 viviam no Brasil 16 hai-
tianos; em 1950 - 21; em 1960 - 159; em 1970 - 90; em 1980 - 127; em 1991
- 141; em 2000 - 15; e em 2010 - 36 haitianos.

Depois do terremoto de 2010, conforme dados da Coordenação Geral
do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), entre os anos de 2010 e
2014 foram feitas 34.887 solicitações de refúgio por haitianos junto à Polícia
Federal, das quais 83% foram demandadas nos anos de 2013 e 2014 (CA-
VALCANTI, Leonardo. ALMEIDA, Sarah de. OLIVEIRA, Tadeu de. TO-
NHATI, Tânia. DUTRA, Delia. Tabela 7.6., p. 108.)16.

Estima-se que três milhões de pessoas foram afetadas pelo terremoto
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de 2010, conforme o Relatório do ano de 2011, da ONG Human Rights
Watch. Esses imigrantes constituem o segundo maior grupo de imigrantes,
ficando atrás apenas do grupo formado por pessoas com nacionalidade bo-
liviana, pois o total de vistos permanentes concedidos para bolivianos até o
ano de 2014 foi de 50.357 vistos, conforme Relatório Anual do ano de 2015
do Observatório das Migrações Internacionais do Ministério do Trabalho e
Previdência Social (OLIVEIRA, Antonio Tadeu Ribeiro de. PEREIRA, Fi-
lipe. QUINTINO, Felipe, 2015, p. 50.)17.

A entrada dos haitianos no Brasil, inicialmente, se dava pela fronteira
com o Acre. Porém, no Acre a estadia era considerada provisória tanto pelos
haitianos – por não encontrarem vagas ou condições de emprego satisfató-
rias – como pelo próprio estado da federação que não possui condições de
arcar com os custos sociais dessa imigração ‘não planejada’ para o seu ter-
ritório (ALVES DE AQUINO ARAÚJO, 2015, pp. 25/26).

A realidade precária e desumana de acolhimento dos haitianos nas ci-
dades fronteiriças do Acre mudou quando o estado deixou de ser a principal
rota para a entrada de imigrantes haitianos no país por ter o Brasil ampliado
a emissão de vistos pelas embaixadas em Porto Príncipe (Haiti), Quito
(Equador) e Lima (Peru). 

Assim, em  2015, houve queda de 96% do número de imigrantes haitia-
nos ilegais que chegaram ao Brasil pela fronteira do Acre18.

Os estados da federação mais procurados para a fixação definitiva são
os estados do Sul e Sudeste19.

Para Adriano Alves de Aquino Araújo (2015, pp. 25/26), cujo problema
da pesquisa foi compreender os fatores que levaram um crescente número de
haitianos a se estabelecerem no município de Santo André, estado de São
Paulo, no denominado “Núcleo dos Ciganos”  para  a  fixação  de  residência
era a  proximidade da cidade e do núcleo com a estação ferroviária de Utinga,
bem como os valores dos aluguéis muito inferiores aos praticados na região
central de São Paulo (ALVES DE AQUINO ARAÚJO, 2015, pp. 25/26). Pos-
teriormente à fixação desses primeiros imigrantes, tendo as redes sociais
como protagonista, outros imigrantes destinavam-se para lá, pois já conta-
vam com o apoio de amigos e familiares para se estabelecerem no Brasil.

Outro polo de imigração é a região metropolitana de Campinas, uma
das regiões mais ricas e desenvolvidas do país, com maior potencial de ofer-
ta de vagas de emprego e boa qualidade de vida.

O ACOLhIMENTO DOS hAITIANOS NA REGIÃO
METROpOLITANA DE CAMpINAS
Em geral, os imigrantes procuram a assistência social das Prefeituras, re-
cebendo orientações e ajuda como qualquer outro morador em situação de
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vulnerabilidade, já que não há uma política pública específica para eles.
No entanto, a grande demanda de imigrantes que chegam diariamente

à região metropolitana de Campinas tem como primeira dificuldade de in-
tegração a diferença do idioma - os haitianos têm como primeira língua o
crioulo haitiano, alguns, também falam o francês -, o que obrigou os muni-
cípios a desenvolverem programas de idioma e de aprendizagem profissio-
nal, a fim de facilitar a adaptação e a convivência dos estrangeiros que vivem
na região.

E, dentro do tema proposto “Conhecer para Reconhecer” temos como
recorte espacial da pesquisa o assentamento dos imigrantes haitianos na re-
gião metropolitana de Campinas, especificadamente nas cidades de Santa
Bárbara d’Oeste e Piracicaba.

Campinas, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Piraci-
caba identificaram a presença de pelo menos 1,5 mil (mil e quinhentos) imi-
grantes, principalmente haitianos20. O diretor da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania de Campinas, Fábio Custódio, estima que
vivam na cidade cerca de mil imigrantes, dos quais pelo menos 600 são hai-
tianos21. Ele explica:

Não temos um mapeamento, mas trabalhamos com dados aproximados de
mil estrangeiros, entre imigrantes e refugiados. De 600 a 700 haitianos, mas
tem também muitos do continente africano, Angola, Congo, Etiópia, Gana e
latinos. Temos uma interlocução maior com os haitianos e eles estão em pri-
meiro lugar na fila de prioridade22.

Uma das cidades que registra a maior quantidade de imigrantes é Nova
Odessa. Levantamento realizado pela Diretoria de Assuntos Metropolitanos
apontou que existem 397 imigrantes vivendo na cidade, dentre esses 160
são haitianos, os demais são de diferentes nacionalidades.

Em Santa Bárbara d’Oeste foram identificados pela Prefeitura cerca
de 140 haitianos, que são acompanhados pelo Centro de Referência em As-
sistência Social (Creas), vinculado à Prefeitura.

O idioma é, assim, um dos principais entraves a serem vencidos pelos
imigrantes haitianos para a efetiva integração na sociedade brasileira e no
mercado de trabalho. Superar esse obstáculo é certamente um grande desafio
para esses imigrantes e para o país acolhedor.

Com o objetivo de auxiliar esses imigrantes, a Universidade Metodista
de Piracicaba em parceria com a Prefeitura e a Igreja Batista de Santa Bár-
bara d´Oeste oferecem o curso de português para Haitianos. A iniciativa é
fruto de ações desenvolvidas há mais de um ano, por iniciativa do Conselho
Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher de Santa Bárbara
d´Oeste e das Secretarias de Promoção Social e de Educação da Prefeitura
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Municipal de Santa Bárbara d´Oeste. A universidade se responsabilizou
pelas aulas e organização da iniciativa. A Prefeitura providenciou o trans-
porte e impressão do material didático, enquanto a Igreja Batista cede o es-
paço e fornece lanche para os estrangeiros em cada encontro.

O sucesso da iniciativa resultou na sua ampliação para o município vi-
zinho – Piracicaba. O curso tem duração de dois anos e é resultado de con-
vênio de cooperação técnica da UNIMEP com a Prefeitura de Piracicaba.

Em 09 de dezembro de 2015, 28 haitianos concluíram o primeiro ciclo
do curso de português iniciados em Santa Bárbara em meados de março.

Para Josué Adam Lazier, Coordenador de Extensão e Assuntos Comu-
nitários da UNIMEP, “esse projeto de extensão foi criado para oferecer
oportunidades aos haitianos para se inserirem adequadamente no mercado
de trabalho e contribuir para a continuidade dos estudos formais no Brasil,
promovendo a integração na sociedade piracicabana,  considerando que a
maioria chega ao país sem conhecimento da língua local e com baixo grau
de escolaridade”23.

CONhECIMENTO VERSUS DISCRIMINAÇÃO
Conhecer a origem dessas pessoas e as razões que as motivaram abandonar
a sua terra natal e, em muitos casos, deixar a própria família é a fórmula para
evitar a discriminação e a não-integração na sociedade brasileira. Essa po-
pulação chega no Brasil sem cidadania, sem nacionalidade.

Amartya Sen (SEM, 2010, pp.9/10) considera que o desenvolvimento
de um país está essencialmente ligado às oportunidades que ele oferece à
população de fazer escolhas e exercer sua cidadania. E isso inclui não apenas
a garantia dos direitos sociais básicos, como saúde e educação, como tam-
bém, segurança, liberdade, habitação e cultura, assim assevera:

Vivemos um mundo de opulência sem precedentes, mas também de priva-
ção e opressão extraordinárias. (...) O desenvolvimento consiste na elimina-
ção de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das
pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente (SEM, 2010,
pp. 9/10).

No Brasil, os estrangeiros, que não se nacionalizaram não poderão
votar, conforme artigo 14, §2º, da Constituição da República de 1988. Não
obstante, terão direito à saúde e à educação.

As pessoas que se encontram na situação de migrante forçado ficam,
muitas vezes, em situação de vulnerabilidade, tornam-se alvos fáceis para
se tornarem vítimas do cometimento de abusos de vários tipos contra elas,
como exemplo, exploração de mão-de-obra escrava ou semi-escrava.
SUMÁRIO



Marcelo Haydu (2011, p. 143), em seus estudos, constatou que:

Nos casos dos solicitantes de refúgio e refugiados, estes sofrem muitas
vezes discriminação pela sociedade local que por falta de campanhas consis-
tentes e de informação, grande parte da população brasileira na sabe ao certo
quem é um refugiado e com frequência os confundem como fugitivos da jus-
tiça, tornando a integração na sociedade e no mercado de trabalho ainda
mais difícil (HAYDU, 2011, p. 143).

As minorias necessitam de proteção porque sempre serão sobrepujadas
pelo interesse da maioria. Hannah Arendt (2012, p. 393) fala que o povo
judeu era minoria na Alemanha, e mais que isso, eram minoria “por exce-
lência”, porque não eram maioria em lugar algum, então, foram os escolhi-
dos para serem suplantados.

Por esse motivo, mais do que proteção, as minorias necessitam de in-
tegração e para que isso ocorra é necessário conhecer suas necessidades.

Conhecer para reconhecer as necessidades específicas desse grupo de
migrantes, tal como a dificuldade de inclusão social pela diferença do idioma
que é a primeira enfrentada pelos haitianos ao chegarem no Brasil. Necessário
conhecer para que políticas públicas sejam desenvolvidas para atender essa
minoria e, assim, ajudá-los a superar o desafio do aprendizado de uma nova
língua e apoderá-los para o enfrentamento das adversidades que são comuns
tanto para brasileiros como para os imigrantes legais, tais como o caótico sis-
tema único de saúde e a escassez de emprego e renda. A superação desse de-
safio também significa possibilitar a inclusão social e o acesso aos direitos,
exercer a cidadania, no sentido filosófico, “do direito a ter direitos”.

Não se está defendendo tratamento diferenciado ou privilegiado aos
imigrantes, mas atenção às suas necessidades especiais para possibilitar que
ao menos disponham de mecanismos para enfrentar as adversidades -  que
são muitas em nosso país -, mas que certamente são em menor escala que as
enfrentadas por essas pessoas em seu país de origem.

CONSIDERAÇõES FINAIS
Observa-se que, embora após a segunda grande guerra, tenham sido dados pas-
sos em direção ao acolhimento de migrantes forçados (refugiados, refugiados
ambientais, asilados e apátridas), assim como à vítimas de conflitos armados,
não se incluindo apenas os que participam dos conflitos, mas também a socie-
dade civil, ainda falta integração nos países que acolhem os migrantes.

Para exemplificar essa situação, foi trazido o caso dos haitianos no Brasil,
com uma experiência muito proveitosa e um exemplo de que é possível aco-
lher, solucionar diferenças de língua, credo, etc., por meio da educação.
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Certamente a educação é o caminho – e sempre o será – para que os in-
divíduos consigam desenvolver as suas potencialidades para alcançar suas
aspirações e realizarem-se como seres humanos.

Cabe aos Estados e a nós, integrantes da sociedade civil, a criação de
mecanismos que atendam às necessidades prioritárias para a integração
dessa minoria de imigrantes, pois, num universo de três milhões de pessoas
afetadas pelo terremoto de 2010 e de duzentos milhões de brasileiros espa-
lhados por tão vasto território, concluímos que é ínfima a quantidade de hai-
tianos acolhidos pelo Brasil nesses últimos cinco anos e que é perfeitamente
possível o desenvolvimento de políticas públicas para a integração desses
indivíduos na sociedade brasileira e no mercado de trabalho.
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Resumo: A 15ª Festa Literária Internacional de Paraty no Rio de Janeiro,
em julho de 2017, entrou para a história do evento como a FLIP da peri-
feria: trouxe à tona escritores (as) negros (as) historicamente excluídos
desse espaço cultural. A proposta desse trabalho consiste em analisar a
invisibilidade da literatura produzida pelos (as) negros (as) no Brasil, bus-
cando compreender o fenômeno da exclusão desses sujeitos, de modo a
evidenciar a importância de ações afirmativas no sentido de fomentar e
viabilizar a participação dos mesmos na produção cultural do país. A pes-
quisa consistirá em revisão bibliográfica sobre as ações afirmativas no
Brasil para a população negra e a questão da produção literária, fazendo
uma correlação com a festa. Ainda, revela que a figura do (a) negro (a)
na literatura brasileira não foge ao tratamento discriminatório que a socie-
dade impõe em outras instâncias e relações. Assim, a visibilidade sobre
a questão trazida pelo evento foi de suma importância para quebrar com
ciclo de produção de não existência da literatura produzida pelos (as) ne-
gros (as), e com a estética vazia da produção do saber que muitas vezes
não é capaz de promover uma verdadeira emancipação social.   

Palavras-chave: Racismo; Literatura; Direito; Ações Afirmativas.

Abstract: The 15th International Literary Festival of Paraty in Rio de Janeiro,
in July 2017, entered the history of the event as the periphery FLIP: it
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brought to the fore black writers historically excluded from this cultural
space. The purpose of this work is to analyze the invisibility of the literature
produced by blacks in Brazil, seeking to understand the phenomenon of
exclusion of these subjects, in order to highlight the importance of affirma-
tive actions in order to foster and make feasible the participation of cultural
production of the country. The research will consist of a bibliographical
review on affirmative actions in Brazil for the black population and the
issue of literary production, making a correlation with the party. It also re-
veals that the black figure in the Brazilian literature does not escape the
discriminatory treatment imposed by society in other instances and rela-
tions. Thus, the visibility on the question brought by the event was extremely
important to break with the production cycle of non-existence of the litera-
ture produced by the blacks, and with the empty aesthetics of the produc-
tion of knowledge that is often not able to promote genuine social eman-
cipation.

Keywords: Racism; Literature; Right; Affirmative Actions.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por escopo analisar algumas características elemen-
tares da sociedade brasileira. Mais precisamente iremos abordar os traços
da sociedade que representam o racismo presentes nela. Mostrar-se-á que
essa percepção ultrapassa as questões individuais dos personagens envol-
vidos e é percebida em diversos mecanismos sociais de silenciamento.

Para isso, incialmente serão abordadas as características que contri-
buem para a construção e manutenção desses valores socialmente constituí-
dos. Após isso, será demonstrada a necessidade de se perceber a inserção
desses atores sempre marginalizados não só nos meios de obtenção de di-
reitos básicos, como na construção da cultura. 

Finalmente, será analisado o caso da 15ª Feira Literária Internacional
de Paraty, onde pela primeira vez foi instituída uma política afirmativa, ga-
rantindo um maior número de autoras e autores negros. 

O qUE REVELAM OS INVISÍVEIS?
Entre o silêncio e o direito de existir.

Muito embora a construção de raça humana seja um conceito refutado
biologicamente, tendo a ciência já demonstrado que não há exatidão suficiente
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no que tange aos traços biológicos para que seja possível a constituição dessa
acepção de raças entre os seres humanos, a percepção histórica, social e cul-
tural é diferente. 

Como traz D`Adesky:

[...] a não cientificidade da noção de raça não é, de forma alguma, um obstá-
culo ao seu emprego. Ela pode muito bem ser encontrada tanto nos discursos
ideológicos e políticos, nos estudos sociológicos e antropológicos, como em
seu uso na língua corrente. É que a ideia de raça, minimizada como critério
científico pela biologia, mantém-se como categoria de referência como cate-
goria de referência e de hierarquização na sociedade contemporânea. Ela re-
mete simbolicamente, como um fantasma, às obscuras forças do instinto do
sexo e do sangue. Ela alimenta as paixões, os preconceitos dos indivíduos,
daí estar sujeita Às manipulações e ao casuísmo dos discursos ideológicos.1

Essa estratificação da sociedade, feita com base em uma falsa noção
de hierarquização entre os seres, sejam elas por características fenotípicas
(de sexo, cor, ...) ou sociais (devido a orientação sexual, religião, ...) ultra-
passa a fronteira dos direitos dos indivíduos, trazendo a limitação coletiva
desses grupos, gerando uma dificuldade/impossibilidade de expressão po-
pular desses, ou seja, realizando uma verdadeira invisibilização de todo um
conjunto de pessoas que foi colocado em condição vulnerabilizada. 

A construção da sociedade brasileira está imersa nos inúmeros traços
culturais absorvidos pelo colonialismo europeu e pelo imperialismo do
Norte. Embora o Brasil tenha deixado de ser colônia há muitos anos, essas
raízes são claramente percebidas no dia-a-dia brasileiro e, portanto, são en-
xergados sem a menor dificuldade na própria cultura do país. 

Os saberes e dizeres “Nortistas” são supervalorizados, mais vistos,
mais assimilados, mais lidos. Ao passarmos o olho em cartazes de cinema,
livros expostos em grandes livrarias e até mesmo ouvirmos as principais
músicas que tocam nas rádios mais populares, percebemos que nossa cultura
está mergulhada numa visão eurocêntrica e norte-americana, sendo, ainda
é hoje, altamente colonizada.

Como bem menciona Tavares:

Tais noções atravessam as grandes estruturas que constroem a nação como a
justiça, a escola e a mídia, e se propagam sobre as ferramentas e demandas
delas derivadas, como a medicina, o direito, a engenharia. Noções que
devem ser compreendidas como complementares ao projeto educacional e,
ao mesmo tempo, veículos de reprodução da cultura colonial. Daí por que
não podem ser percebidos exclusivamente pelo ponto de vista do entreteni-
mento, da informação e da promoção de catarses. Em ambas as formulações,

SUMÁRIO



atitudes emergem para reificar mitos coletivos e impregnar modos de narra-
ção com o olhar colonizador.2

Ao visualizar essas impregnações, pode-se muito mais do que perceber
a necessidade de construção de espaços dignos e saudáveis para os indiví-
duos, mas, principalmente, entender os mecanismos que calam a todas e
todos nós.

E se em vez dos contundentes silenciamentos, expressos na sub-repre-
sentação em espaços de poder e decisão, na condição minoritária como ad-
vogadas, artistas, cineastas, curadoras, escritoras, juízas, médicas, profes-
soras universitárias [...] em todas as áreas, na desqualificação dos nossos
saberes como trabalho exclusivamente braçal... se em vez disso seguíssemos
outras direções?3

A 15ª Festa Literária Internacional de Paraty entrou para a história do
evento como a FLIP dos subúrbios: trouxe à tona pessoas historicamente
excluídas dos espaços culturais – que são também espaços de poder – e per-
mitiu que tivessem voz e vez. Significou (por que não?) uma resposta à Spi-
vak4, em sua conclusão: 

O subalterno não pode falar. Não há valor algum atribuído à mulher como
item respeitoso nas listas de prioridades globais A mulher não definhou. A
mulher intelectual como uma intelectual tem uma tarefa circunscrita que ela
não deve rejeitar com um floreio.  

Os (as) subalternos (as) podem (e devem) falar!
Os 15 anos de invisibilidade dos (as) negros (as) no evento não são

fruto do acaso5. A edição anterior não contou com nenhum autor (a) negro
(a). O número de autoras embora tenha aumentado, ainda foi inferior ao nú-
mero de autores. Desigualdade de gênero e raça estruturados e funcionando
bem para manter o poder hegemônico. 

Como já dialogava Moscovici, a invisibilidade não se deve a nenhuma
falta de informação devida à visão de alguém, mas a uma fragmentação
preestabelecida da realidade, uma classificação das pessoas e coisas que a
compreendem, que faz algumas delas visíveis e outras invisíveis6. A invisi-
bilidade desses sujeitos sempre foi necessária para que a produção do saber,
tal como a concebemos – ocidental, eurocêntrica e masculina - mantivesse
esse status quo. Alertou Boaventura:

no fim de contas, essa ciência é responsável por esconder ou desacreditar as al-
ternativas. Para combater o desperdício da experiência social, não basta propor
um outro tipo de ciência social. Mais do que isso, é necessário propor um mo-
delo diferente de racionalidade. Sem uma crítica do modelo de racionalidade
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ocidental dominante pelo menos durante duzentos anos, todas as propostas
apresentadas pela nova análise social, por mais alternativas que se julguem,
tenderão a reproduzir o mesmo efeito de ocultação e descrédito.7

Ao longo dos anos o tratamento dado ao negro no cenário literário bra-
sileiro foi, por óbvio uma representação da sociedade, marginalizante. Esse
caminho foi marcado por dois momentos com posicionamentos diferentes:
o primeiro deles, via a negritude como uma condição diferenciada objetifi-
cada, tratava-se de uma visão distanciada; o segundo momento enfim traz o
negro como sujeito, tendo uma atitude compromissada perante este. 

Como traz Filho:

Tem-se, desse modo, literatura sobre o negro, de um lado, e literatura do negro,
de outro.8

A Festa Literária Internacional de Paraty como um evento representa-
tivo da literatura no cenário trouxe consigo nada mais que a manutenção
dessa marginalização, vislumbra com facilidade nas listas de autores parti-
cipantes ao longo dos anos.  

De modo semelhante a colocação da mulher negra na sociedade e na
literatura também foi subalternizada. Maria Firmina9 é um grande exemplo.
Negra, bastarda e pobre, sofreu muito preconceito. Esquecida por décadas,
sua obra só foi recuperada em 1962 pelo historiador paraibano Horácio de
Almeida em um sebo no Rio de Janeiro – e, hoje, até seu rosto verdadeiro é
desconhecido: nos registros oficiais da Câmara dos Vereadores de Guima-
rães está uma gravura com a face de uma mulher branca, retrato inspirado
na imagem de uma escritora gaúcha, com quem Firmina foi confundida na
época. O busto da escritora no Museu Histórico do Maranhão também a re-
trata “embranquecida”, de nariz fino e cabelos lisos.10

Seguindo a direção do movimento literário como um todo, na Festa Li-
terária Internacional de Paraty, a figura da mulher negra foi minimizada ao
longo das edições do evento. Sua ausência não foi sentida ou reclamada
pelos que poderiam lhe dar um lugar. Invisível aos olhos de quem não quer
ver. No entanto, sua representação não definhou.11

E quando não calaram sua voz, abriu diversas janelas do saber, propôs
uma forma diferente de racionalidade: a mulher intelectual como uma inte-
lectual tem uma tarefa circunscrita que ela não deve rejeitar com um flo-
reio12. Numa leitura de Santos, chacoalhou a razão indolente e preguiçosa:
as mulheres e os negros foram convocados a ocupar os espaços! É preciso
transgredir: para tentar mostrar que o que não existe é produzido ativamente
como não-existente, como uma alternativa não-crível, como uma alterna-
tiva descartável, invisível à realidade hegemônica do mundo.13
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pOR qUE SER VISÍVEL IMpORTA?
Porque é preciso romper com ciclo de produção de não existência. Com a
estética vazia da produção do saber que não é capaz de promover uma ver-
dadeira emancipação social. Para que se retire o véu da ignorância do pas-
sado, caminhar na construção de um conhecimento que seja capaz de criar
uma inteligibilidade mútua entre experiências possíveis e disponíveis.14:

[...] São, assim, cinco as principais formas sociais de não-existência produzi-
das pela epistemologia e pela racionalidade hegemónicas: o ignorante, o resi-
dual, o inferior, o local e o improdutivo. Trata-se de formas sociais de inexis-
tência porque as realidades que elas conformam estão presentes apenas como
obstáculos em relação às realidades científicas, avançadas, superiores, globais
ou produtivas. São, pois, partes desqualificadas de totalidades homogêneas
que, como tal, confirmam meramente o que existe e tal como existe. São o que
existe sob formas irreversivelmente desqualificadas de existir.15

Ser visível importa para ocupar os espaços, que lhes possibilite exercer
a posição de sujeitos de um dizer ou de um fazer, cuja capacidade de se
impor ao conjunto social se afigura legítima16:

No silêncio, cada uma de nós desvia o olhar de seus próprios medos – medo do
desprezo, da censura, do julgamento ou do reconhecimento, do desafio, do
aniquilamento. Mas antes de qualquer coisa acredito que tememos a visibili-
dade, sem a qual não podemos viver, não podemos viver verdadeiramente...17

VISIBILIDADE. IDENTIDADE. LIBERDADE E
RECONhECIMENTO.
Quando tornamos o outro invisível, apagando qualquer referência positiva
que possa estimular, servir de orgulho ou admiração, naturalizamos a invi-
sibilidade e aniquilamos qualquer possibilidade de aceitação.

Como já trazia o célebre Saramago no final de sua, cada vez mais atual
obra, Ensaio sobra a cegueira: “Por que foi que cegámos, Não sei, talvez um dia
se chegue a conhecer a razão, Queres que te diga o que penso, Diz, Penso que
não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que vêem, Cegos que, vendo,
não vêem.”18

Vimos o rompimento com a arrogância de não querer ver e muito
menos valorizar a experiência que nos cerca, apenas porque está fora da
razão com que a podemos identificar e valorizar19. Momento oportuno de
homenagear Barreto20 que se opôs ferozmente a arrogância e ao hermetismo
por parte de seus colegas escritores, buscando nas massas a chance de propor
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mudanças de mentalidade.
A festa caminhou na trilha da sociologia das ausências: deu credibili-

dade e uma outra ótica para as invisibilidades e as mais variadas formas de
ausências, na esperança – e ao mesmo tempo na exigência – de uma outra
racionalidade. Afinal, o universo vive tempos que se entrelaçam, se cruzam
em vozes plurais e transdiscursivas.21

Há urgência em nos olharmos:

Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, nos hori-
zontes concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque em qual-
quer situação ou proximidade que esse outro que contemplo possa estar em re-
lação a mim, sempre verei e saberei algo que ele, de sua posição fora e diante de
mim, não pode ver: as parte de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar - a
cabeça, o rosto, e sua expressão - o mundo atrás dele, toda uma série de objetos
e relações que, em função dessa ou daquela relação de reciprocidade entre nós,
são acessíveis a mim e inacessíveis a ele. Quando nos olhamos, dois diferentes
mundos se refletem na pupila de nossos olhos. Assumindo a devida posição, é
possível reduzir ao mínimo essa diferença de horizontes, mas para eliminá-la
inteiramente urge fundir-se em um todo único e tornar-se uma só pessoa.22

Estamos todos nesse horizonte de possibilidades concretas. A Festa Li-
terária Internacional de Paraty 23 descortinou as lógicas de exclusão. Trans-
formou ausência em presença. Os (as) negros (as) protagonistas da festa
mostraram que já não é mais possível fechar os olhos: é preciso que parta-
mos de outros pontos, que mostrem uma outra geografia da razão.24

Ser negro (a) no Brasil é, pois, com frequência, ser objeto de um olhar
enviesado25... ressignificar este olhar foi o chamado feito pelo evento: a
gente vê não-vendo, já dizia Otto Lara. E não-vendo, deixamos de refletir
seriamente sobre a invisibilidade das mulheres e dos negros no campo da
construção do saber e acabamos por nos habituar com a aparência de natura-
lidade de suas ausências.

pOR qUE NÃO qUEREMOS VER?
A descoberta de outros tipos racionalidade nem sempre é um processo de
gozo. Reconhecer o lugar do outro, vivenciar a experiência antes desconhe-
cida, entender que a experiência social em todo o mundo é muito mais ampla
e variada do que o que a tradição científica ou filosófica ocidental conhece
e considera importante26 desmascara processos de exclusão e segregação
dos quais tantos de nós fizemos parte. A FLIP dos subúrbios, das mulheres
negras e homens negros combateu o desperdício da experiência – e as au-
sências - através do que as mulheres tinham a dizer:
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a literatura afrofeminina é uma produção de autoria de mulheres negras que
se constitui por temas femininos e de feminismo negro comprometidos com
estratégias políticas civilizatórias e de alteridades, circunscrevendo narra-
ções de negritudes femininas/feminismos por elementos e segmentos de me-
mórias ancestrais, de tradições e culturas africano-brasileiras, do passado
histórico e de experiências vividas, positiva e negativamente, como mulhe-
res negras.27

Se muitos são os caminhos para combater a racionalidade que invisi-
biliza e desacredita outros saberes, poucos são os que estão dispostos a per-
corrê-los. Ressignificar a relação entre o que somos e como somos e o que
vemos, exige ter olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo – e a
nossa vista está cada vez mais cansada.28

A LITERATURA COMO RESISTêNCIA: AÇõES
AFIRMATIVAS E A FESTA LITERáRIA INTERNACIONAL
DE pARATy.
Desde Luiz Gama29, até os dias atuais, muitos textos e texturas foram com-
pondo essa literatura, em que o negro é sujeito de seus discursos, de sua ima-
ginação e de seu posicionamento no mundo.30 Pensar em ações afirmativas
para que negros (as) escritores (as) possam ocupar os espaços culturais é de
suma importância para que a história não permaneça sendo contada e escrita
por uma única mão. Isto é, fomentar, em certas circunstâncias, políticas pú-
blicas capazes de compensar, reduzir, mediante dotações desiguais (portan-
to, mais equitativas) as disparidades que afetam minorias e membros de gru-
pos em situação de desvantagem por motivos raciais, étnicos, religiosos:31

A produção desse esquecimento está na tentativa de manter inalterada as re-
lações de poder entre brancos e negros, presente na sociedade brasileira
desde a época da escravidão. É um silenciamento que, de tão enraizado, per-
siste até os dias de hoje. “Trata-se do epistemicídio como norma, da manu-
tenção perigosa de uma “história única”, para citar as palavras de
Chimamanda Adichie.32

Mesmo que muitas ações afirmativas não definam metas numéricas,
como as cotas fazem, este aspecto do debate desvela a existência de vários
limites inerentes às políticas de igualização das oportunidades [...] para al-
guns, a cota pode ser considerada como medida humilhante que dilui o mé-
rito de conquistas genuínas. Além disso, pode reforçar a imagem deprecia-
tiva de que os beneficiários seriam incapazes de ter sucesso sem a ajuda de
uma proteção especial.33
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E é no sentido de combater essa deturpação no que tange às questões
afirmativas em todas as suas instâncias, que este trabalho entende que elas
são de suma importância no campo cultural literário para que o (a) negro (a)
falando de si por si mesmo (a), possa ocupar os espaços intelectuais de saber,
que ainda estão limitados a uma cultura eurocêntrica e masculina de produ-
ção cultural de conhecimento:

O (a) negro (a) na literatura brasileira não foge ao tratamento discriminató-
rio que a sociedade impõe em outras instâncias e relações, e, portanto, toda e
qualquer iniciativa de promoção da existência do (a) negro (a) pelos (as) ne-
gros (as) e não só sobre eles (as) deve ser fomentada, entendendo este cami-
nho como uma estratégia de luta antirracismo.34

O qUE A FLIp NOS ENSINOU A VER?

Só porque você 

não me bate de chicote, 
não me fura de faca, 
não me espeta o ventre... 
não quer dizer que você não me deve nada35.

Que os (as) negros (as) estão mobilizados (as) para romper com a lógica
da inexistência: é um discurso potente, que transcende a norma colonizadora
e pensa a partir de um outro referencial.36

Reacendeu o olhar no contexto da quebra dos paradigmas:

procurou-se rever imagens e enraizamentos impostos pelos paradigmas dis-
ciplinares, bem como dar visibilidade às mulheres, questionando a dimensão
de exclusão a que estavam submetidas, entre outros fatores, por um discurso
universal masculino. Revelaram-se novos femininos e masculinos, outras
histórias foram contadas e outras falas recuperadas, abrindo possibilidades
para o resgate de múltiplas e ricas experiências37.

Ou seja, nos mostrou um caminhar, um espaço aberto e uma unidade
como grupo de força para onde lutar, seguir em frente.

CONCLUSÃO
Não se tem a pretensão de exaurir esse tema, diante da imensa complexidade
do mesmo e de sua constante relevância para construção de uma sociedade
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cada vez mais plural, não no que pertine somente a sua constituição, mas
sim a sua capacidade de mostrar sua fala. 

Contudo, após essa breve análise, ficou posta a necessidade de se vis-
lumbrar e valorizar os, ainda pequenos, passos que são dados a cada dia para
desenvolvimento desse caminhar.

A realidade de uma sociedade patriarcal e escravista está posta e é vi-
venciada por todos (as) os (as) negros (as), não é preciso dizer a um indiví-
duo desses grupos que as relações sociais são formadas dessa forma, mas é
fundamental que se diga e repita em todos os meios possíveis e de todas as
formas imagináveis que isso não irá os calar.

Após a realização da Festa Literária Internacional de Paraty, as livrarias
tinham livros com autoras negras e autores negros expostos em suas princi-
pais estantes, bem ao centro do espaço. Esses detalhes não são pequenos e
são frutos de eventos que se dispõe a transformar. 

A maravilha da arte é ir além da razão, mostrando através dos ditos e
não ditos, dos sentidos, as fronteiras impregnadas no subconsciente, acen-
dendo e o inconsciente, expressando o inexprimível. É uma forma de luta
que se faz presente e não pode ser menosprezada. 

Não é aceitável a negação a qualquer pessoa de se fazer compreendido,
mas indo além a colocação de espaços onde as artes sejam vistas por todas
e todos e construídas pelos oprimidos, é dar a possibilidade dessas e esses
se fazerem sentidos, de compartilharem suas emoções, suas dores e prazeres
e não de serem entendidos, mas de serem vividos.  
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ADOÇÃO NO BRASIL: UMA ANÁLISE POR RECORTE
ÉTNICO RACIAL DO CADASTRO NACIONAL DE
ADOÇÃO

Leandra da Silva Sousa1

Fabiana Koinaski Borges2

Resumo: O presente artigo tem por objetivo o estudo da adoção de crian-
ças e adolescentes negros no Brasil, analisando os mitos, preconceitos e
discriminação que envolvem este tema. No Brasil, para cada criança dis-
ponível para adoção, há cinco pessoas dispostas a acolhê-las na família,
conforme análise dos dados do Cadastro Nacional de Adoção. Obser-
va-se que existe um contingente significativamente maior de pessoas inte-
ressadas em adotar em relação a crianças e adolescentes aptos à ado-
ção. Por qual motivo de tanta discrepância? Para tentar responder a
questão, o presente trabalho primeiramente fará um breve histórico sobre
a adoção e seu conceito. Seguidamente, será estudada a historicidade
do negro na realidade brasileira, além de tratarmos do racismo, precon-
ceito e da discriminação racial. Finalmente, será analisada a problemá-
tica levantada a partir de dados do Cadastro Nacional da Adoção e da
realidade das adoções de crianças negras no Brasil.

Palavras-chave: Adoção; Criança e Adolescente; Racismo; Preconceito;
Discriminação.

Abstract: This article aims to study the adoption of black children and
teenagers in Brazil, analyzing the myths, prejudices and discriminations
that involve this subject. In Brazil, for each child available for adoption,
there are five people willing to accept them in the family, according to
analysis of data from the national register of adoption. It is observed that
there is a significantly larger quota of people interested in adopting re-
garding to the number of children and teenagers available to adoption.
Why is there so much discrepancy? To try to answer the question, this as-
signment will first make a brief history about the adoption and your con-
cept. Afterwards, will be studied the historicity of the black people in brazil-
ian reality, besides dealing with prejudice and racial discrimination.
Finally, the issues raised will be examined from data of the national register
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of Adoption and the reality of adoptions of black children in Brazil.

Keywords: Adoption; Child and adolescente; Racism; Prejudice; Discrim-
ination.

1 INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo estudar a adoção de crianças e adoles-
centes negros no Brasil, analisando os mitos, preconceitos e discriminação
que envolvem este tema.

O impacto do racismo na adoção é uma questão desafiadora e controversa.
Segundo o Cadastro Nacional de Adoção (CNA), administrado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), verifica-se que no Brasil, para cada criança dispo-
nível para adoção, há cinco pessoas dispostas a acolhê-las na família.

Por que esse contingente significativamente maior de pessoas interes-
sadas em adotar em relação a crianças e adolescentes aptos à adoção? Se há
tantas pessoas dispostas a acolher uma criança sem família, por que o nú-
mero de meninas e meninos negros do cadastro não param de crescer?

A partir da Lei 8.069, de 13.07.1990 (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente), observando as balizas constitucionais e visando conceder proteção
integral à criança e ao adolescente, é direito da criança ou do adolescente
crescer em uma família, especialmente em sua origem e, caso isto não seja
possível, em uma família substituta (art. 19). 

Mas, até ocorrer a vinculação da criança ou adolescente numa nova fa-
mília, passa-se por diversos obstáculos envolvidos no processo a serem su-
perados para que a adoção venha a ser concretizada. 

Dentre esses obstáculos, está o preconceito existente na sociedade bra-
sileira quanto a adotar crianças ou adolescentes que possuam características
diferentes daqueles que serão seus futuros adotantes, revelando a intolerân-
cia às diferenças raciais, e a negação à diversidade étnico-cultural.

Assim, será analisada a legislação e doutrina pátria, bem como os ín-
dices brasileiro de adoção, as exigências dos futuros pais em relação as
crianças e adolescentes, tais como a cor da pele e a idade. Utilizando como
método de abordagem o dedutivo, ou seja, parte-se de um estudo geral para
o particular, de maneira que a mesma observação realizada num fenômeno
de maneira genérica valerá para os demais fenômenos particulares.

O artigo foi constituído em três capítulos, iniciando com um breve es-
tudo sobre a evolução histórica da adoção e do seu conceito.
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Seguidamente, será estudada a historicidade do negro na realidade
brasileira, além de tratarmos do preconceito e da discriminação racial na
prática adotiva.

Finalmente, no terceiro capítulo, chega-se ao tema específico: análise
da problemática levantada a partir de dados do Cadastro Nacional da Adoção
e da realidade das adoções de crianças negras no Brasil. 

Findos os capítulos, são apresentadas as conclusões finais da presente
pesquisa, em face do que for abordado.

2 ADOÇÃO

2.1 BREVE hISTÓRICO DA ADOÇÃO NO BRASIL
A preocupação com crianças sem uma família vem de tempos muitos anti-
gos, e o instituto da Adoção é quase tão antigo quanto à história da Huma-
nidade. (MADALENO, 2013; RIZZARDO, 2011; SILVA FILHO, 2009).

A Bíblia e o Código de Hamurabi já se referiam à adoção. Mas foi no
direito romano que a adoção encontrou regulamento sistemático, influen-
ciando os demais países ocidentais, conforme nos ensina Silva Filho (2009,
p. 24): 

Em Roma, o sentido da palavra adoção é diverso do empregado nos dias mo-
derno e foge do campo afetivo. [...] A religião tinha influência preponderante
e cada família possuía seu culto doméstico, sendo sacerdote o pater, a quem
cumpria prestar honras e seguir as tradições de seus antepassados. Estes eram
reverenciados e havia grande preocupação com a perpetuação da família,
visto que ao descendente competia substituir o pater, inclusive quanto ao
culto a ele devido.

Na Idade Média a adoção perdeu força e caiu em desuso em decorrência
do desaparecimento da base religiosa que lhe dava sustento. Ressurgindo na
Idade Moderna, com as reformas sociais da Revolução Francesa e, em conse-
quência, com o advento do Código Napoleônico, por interesse do próprio Im-
perador que não tinha herdeiros para a sucessão. Desse Código a adoção di-
fundiu-se para quase todas as legislações modernas, acentuando-se o
sentimento humanitário e o bem estar do menor como preocupações atuais
dominantes. (MADALENO, 2013; RIZZARDO, 2011; SILVA FILHO, 2009).

No Brasil, o instituto da Adoção introduziu-se a partir das Ordenações
Filipinas e a primeira lei a cuidar do tema, de forma não sistematizada, foi
promulgada em 22 de setembro de 1828. 

Essa sistematização só veio ocorrer no revogado Código Civil (Lei
3.071, de 1 de janeiro de 1916), artigos 368 a 378. Ainda que tenha o legislador
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do Código Civil de 1916 pretendido facilitar a adoção, seus requisitos eram
bastante restritivos, pois dentre outras exigências: somente poderiam adotar
os maiores de cinquenta anos de idade, que não tivessem prole legítima ou
legitimada; a diferença de idade entre adotante e adotado deveria ser de, no
mínimo, dezoito anos; duas pessoas somente poderiam adotar em conjunto
se fossem marido e mulher. (MADALENO, 2013; RIZZARDO, 2011; SILVA
FILHO, 2009).

Após essa iniciativa, teve-se ainda a aprovação da Lei n. 3.133, em
1957; da Lei n. 4.655, em 1965; e da Lei n. 6.697, em 1979, em que estabe-
leceu o Código Brasileiro de Menores adotando a doutrina da situação irre-
gular do menor. (RIZZARDO, 2011; SILVA FILHO, 2009).

Na década de 1980, com os movimentos sociais, diversos setores co-
meçavam a exigir mudanças em defesa dos direitos da infância, que resul-
taria na transição da superação do direito do menor e da doutrina da situação
irregular pelo direito da criança e do adolescente e pela doutrina da proteção
integral, anunciando reflexos transformadores na realidade brasileira sob a
égide dos direitos humanos. (VERONESE e CUSTÓDIO, 2011).

Com a promulgação da Constituição Federal da República do Brasil
em 1988, observa-se a explícita priorização na proteção integral da crian-
ça e do adolescente, conforme preceitua o art. 227 e seu § 3º que dispõe ser
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adoles-
cente, com absoluta prioridade, dentre outros direitos, o direito à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão; e ainda no § 6º elimina qualquer distinção entre ado-
ção e filiação deferindo idênticos direitos e qualificações aos filhos, deixan-
do de contemplar as formas de adoção até então vigentes. (DIAS, 2013).

No ano de 1990 passa a vigorar a Lei 8.069 – Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, observando as balizas e visando conceder proteção in-
tegral à criança e ao adolescente, o qual destaca o direito da criança e do
adolescente crescerem em uma família, especialmente em sua origem e, caso
isto não seja possível, em uma família substituta (art. 19), “proibidas quais-
quer designações discriminatórias relativas à filiação” (art.20); e “a adoção
será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-
se em motivos legítimos”. 

Em linhas gerais, o ECA enseja a qualidade de filho ao adotado, pondo
fim a diferenciação entre filhos adotivos e biológicos, igualando os diretos
hereditários e tornando ilimitado o parentesco à família do adotante, nos ter-
mos do art. 41 § 2º do Estatuto, ressalvando do princípio da igualdade, por
uma questão estritamente biológica, os impedimentos do casamento, pre-
vistos no art. 183, I a V do Código Civil, que foram mantidos em relação
aos familiares anteriores do adotado. (BRASIL, Lei 8.069, 1990).
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Em 10 de janeiro de 2002, entra em vigor o Código Civil de 2002 (Lei
nº 10.406), sendo revogado o Código Civil de 1916. O atual código deter-
minou a existência da adoção plena mantendo as orientações do ECA.
(DIAS, 2013).

A Lei 12.010, de 03 de agosto de 2009, denominada Lei Nacional da Ado-
ção, revogou em sua totalidade, o regime de adoção de menor de idade que
constava no Código Civil e introduziu profundas alterações na Lei nº
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Essa lei com o objetivo de
concentrar as regras sobre adoção num único diploma legal, modificou os art.
1.618 e 1.619 e revogou os demais dispositivos legais do Código Civil sobre
adoção de quem tem menos de 18 anos de idade, remetendo sua regulamenta-
ção ao Estatuto da Criança e do Adolescente; enquanto a de maior de 18 anos
fica submetida à nova sistemática do Código Civil de 2002. (SILVA, 2012).

Como se verificou, no passado a adoção tinha em vista atribuir prole a
casal que não podia ter filhos, satisfazendo seus anseios pessoais e sociais.
Atualmente a adoção tem como objetivo principal a proteção de crianças e
adolescentes em situação de abandono, garantindo o seu direito de ser criada
em uma família.

O direito da criança e do adolescente encontra amparo jurídico essen-
cial na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do Adoles-
cente, na Constituição da República Federativa do Brasil, no Estatuto da
Criança e do Adolescente e nas convenções internacionais de proteção aos
direitos humanos. 

2.3 CONCEITO DE ADOÇÃO
A adoção é um dos institutos que sofreu grandes transformações ao longo do
tempo. Assim, faz-se necessário trazer o conceito que alguns de nossos dou-
trinadores formularam a respeito da Adoção dentro do ordenamento jurídico.

Pontes de Miranda (1947 apud Madaleno, 2013, p. 623), conceitua
Adoção como sendo: “ato solene pelo qual se cria entre o adotante e o ado-
tado relação fictícia de paternidade e filiação.”

Nas palavras de Wald (2002 apud Farias, 2014, p. 934), Adoção é “fic-
ção jurídica que cria o parentesco civil, através de um ato jurídico bilateral
que gera laços de paternidade e filiação entre pessoas para as quais tal rela-
ção inexiste naturalmente.”

Dias (2013, p. 497), conceitua o instituto da Adoção:

O estado de filiação decorre de um fato (nascimento) ou de um ato jurídico: a
adoção – ato jurídico em sentido estrito, cuja eficácia está condicionada à chan-
cela judicial. A adoção cria um vínculo fictício de paternidade-maternidade-fi-
liação entre pessoas estranhas, análogo ao que resulta da filiação biológica.
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Rizzardo (2011, p. 457), afirmando que um dos conceitos mais apro-
priados e ainda em vigor da adoção é o dado por Caio Mário da Silva, que o
apresenta como o “ato jurídico pelo qual uma pessoa recebe outra como
filho, independentemente de existir entre elas qualquer relação de parentes-
co consanguíneo ou afinidade”.”

Com base nessas considerações, a Adoção é um mecanismo de deter-
minação de uma relação jurídica filiatória, estabelecendo o parentesco entre
pessoas não ligadas biologicamente, fundamentado no afeto e na dignidade
das pessoas envolvidas, conferindo a alguém o estado de filho para todos os
fins e efeitos.

3 A hERANÇA DE UMA COLONIZAÇÃO NA pRáTICA
ADOTIVA

3.1 BREVE hISTÓRICO SOBRE A ESCRAVIDÃO NO
BRASIL
A escravidão no Brasil se consolidou como uma experiência de longa dura-
ção que marcou diversos aspectos da cultura e da sociedade brasileira. Mais
que uma simples relação de trabalho, a existência da mão de obra escrava
africana fixou um conjunto de valores da sociedade brasileira em relação ao
trabalho, aos homens e às instituições. 

O Brasil foi apresentado aos europeus como terra de possibilidades de
riqueza através da exploração de produtos para o mercado europeu. (CO-
TRIM, 1995).

O Brasil foi caracterizado como colônia de exploração e a principal
ambição dos portugueses era encontrar ouro e outros metais preciosos. Sem
encontrar o metal precioso (descoberto somente na última década do século
XVII), Portugal decidiu explorar as riquezas do Brasil tendo início com a
extração do pau-brasil, e depois com o plantio de cana-de-açúcar. (CO-
TRIM, 1995; MATTOS, 2012).

O açúcar era mercadoria de grande valor para o comércio europeu, e
por meio dele, seria possível o cultivo permanente do solo, e assim, inician-
do o povoamento sistemático da Colônia. (COTRIM, 1995).

Com a expansão da atividade açucareira surgiu a necessidade de resol-
ver o problema da mão de obra, além da exigência da associação da expe-
riência técnica dos portugueses com o financiamento da comercialização da
produção, em que se destacariam os holandeses. (COTRIM, 1995).

Para que isso fosse suprido era necessária a importação de negros afri-
canos. O tráfico negreiro tornou-se um lucrativo setor do comércio da colô-
nia, enriquecia a burguesia metropolitana e gerava tributos para o rei. Se-
gundo Cotrim (1995, p. 57):
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Quando decidiu-se implantar no Brasil a escravidão negra, o tráfico negreiro
já era um grande negócio desde o início do século XVI. O comércio de es-
cravos obedecia, esquematicamente, ao seguinte processo: os traficantes
capturavam o negros nas colônias portuguesas da África e, depois de trans-
portá-los pelo mares, vendiam-nos para diversos interessados. [...]

Quando a atividade açucareira começou a crescer em importância nada
mais lógico que os traficantes de escravo desejassem ampliar o seu negócio,
trazendo negros para o Brasil. Com isso, o lucrativo comércio negreiro ga-
nharia um novo campo de ação, conquistando um novo mercado.

Os escravos eram trazidos ao Brasil em embarcações conhecidas
como  navios negreiros  e em condições extremamente  precárias. Era
comum que metade dos cativos trazidos morresse durante a viagem em razão
dessas más condições. (MATTOS, 2012).

Chegando ao Brasil, os africanos capturados eram tratados como mer-
cadorias a serem exibidas nos pontos de comercialização e eram mantidos
nas mesmas condições dos navios negreiros, além do trabalho exaustivo e
desumano e dos castigos brutais: chicotadas em público, queimadura do
corpo com ferro em brasa, etc. A média de vida era de aproximadamente sete
a dez anos de trabalho. O tráfico negreiro era a principal fonte de reabaste-
cimento da mão de obra. (COTRIM, 1995; LIMA e VERONESE, 2011).

Ao longo da história da escravidão no Brasil colonial, estima-se que foram
trazidos cerca de 4 milhões de escravos africanos, distribuídos de forma de-
sigual. Um terço de destinou a Bahia. (AZEVêDO, 1987; CARVALHO, 2012).

Com o desenvolvimento da revolução industrial, no século XIX, como
forma de reconhecimento da independência, a Inglaterra, que no século pas-
sado era a principal responsável pelo comércio de escravos no mundo, com
o objetivo de acelerar o crescimento econômico, passou a pressionar o Brasil
no intuito de acabar com o comércio de escravos. (CARVALHO, 2012;
LIMA e VERONESE, 2011).

Após vários documentos e acordos assinados contrariando muitos in-
teresses imediato de grandes donos de terra, foi promulgada a Lei de 07 de
novembro de 1831, proibindo o tráfico negreiro. (CARVALHO, 2012; CO-
TRIM, 1995; LIMA e VERONESE, 2011).

Em 4 de setembro de 1850, foi promulgada a Lei Euzébio de Queiróz,
legislação ainda mais rigorosa que proibiu em definitivo o tráfico de escra-
vos para o Brasil e autorizava a expulsão de traficantes do país, acabando
em definitivo com o tráfico de negros africanos (COTRIM, 1995).

Posteriormente, em 28 de setembro de 1871, entrou em vigor a Lei n.
2.040, conhecida como a Lei do Ventre Livre, declarando livres todos os fi-
lhos de escravos que nascessem daí em diante. (CARVALHO, 2012; LIMA
e VERONESE, 20011).
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Após, em 28 de setembro de 1885, tem-se promulgada a Lei dos Sexa-
genários em que declara livres os escravos com mais de 65 anos. (COTRIM,
1995).

Mas, foi somente com a promulgação da Lei Áurea, em 13 de maio de
1888, pela princesa Isabel, após vários movimentos abolicionistas, que a es-
cravidão foi extinta. A abolição foi um feito demandado para atender as exi-
gências do capitalismo industrial e do desenvolvimento econômico do país.
(LIMA e VERONESE, 2011).

Assim, após quatro séculos de escravidão o negro passa a ter como de-
safio sua inserção social, pois não detinha recursos financeiros para traba-
lhar por conta própria, não tinha educação para buscar uma boa posição na
sociedade e nem contava com qualquer ajuda do governo. É o momento em
que o negro vê a legitimação da exclusão da sociedade. Consegue a tão de-
sejada liberdade, no entanto, a cidadania lhe é negada. (MATTOS 2012). 

A escravidão foi uma experiência histórica que marcou o desenvolvi-
mento de toda a sociedade brasileira. A questão do preconceito racial ainda
reflete a intolerância que definiu a posição subalterna reservada aos negros.
Hoje em dia, os movimentos de afirmação da identidade negra e ações go-
vernamentais tentam dar fim a esse processo de exclusão constituído ao
longo de séculos.

3.2 RACISMO, pRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO
Como vimos, na segunda metade do século XIX, o governo brasileiro ins-
tituiu leis que libertavam paulatinamente os escravos do país. Uma dessas
leis foi a Lei do Ventre Livre (1871), iniciando-se assim, o fim da escravidão
e início de um debate entre a mão de obra europeia que iria substituir a es-
cravidão africana.

Com o fim da escravidão era necessário repensar em um novo ideário
para modernizar o Brasil, torná-lo numa nação moderna e independente a
exemplo das nações europeias, importando assim as teorias raciais. (LIMA
e VERONESE, 2011).

Segundo Bento (2006, p. 24, grifo do autor): 

Em 1859, o biólogo Charles Darwin publicou sua famosa obra A origem das
espécies, na qual, a partir de estudos realizados em plantas e animais, desen-
volveu a teoria da seleção natural. Sendo ela, na natureza sobrevivem e do-
minam as espécimes fortes. Existiriam, portanto, espécimes fortes e espéci-
mes fracas.

E continua:
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Com base nos estudos darwiniano – repetimos, realizados em animais e ve-
getais -, pensadores como o francês Joseph-Auguste de Gobineau, o alemão
Richard Wagner e o inglês Houston Stewart Chamberlain, utilizaram a teo-
ria da seleção natural, dentre outros argumentos, para tentar explicar a socie-
dade humana. Eles concluíram então que alguns grupos humanos eram for-
tes e outros fracos. Os fortes teriam herdado certas características que os
tornavam e os autorizavam a comandar e explorar outros povos. 
Por sua vez, os fracos teriam outras características que os tornavam natural-
mente inferiores e, portanto, predestinados a ser comandados.

A partir de então, características de tipos físicos passaram a ser utilizados
para classificar seres humanos, servindo para que certos cientistas defendes-
sem a ideia de existência de raças, sendo a “raça branca” a mais evoluída, e as
demais, principalmente a “raça negra”, inferiores, de que determinadas raças
eram mais desenvolvidas que outras, “raças melhores” e “raças piores”. (AZE-
VêDO, 1987; BENTO, 2006; GUIMARÃES, 1999).

Para Bento (2006, p. 25), brotou a fórmula básica do racismo: “- Por-
tadores de pele escura (os negros e os não-europeus) = raça inferior; - Por-
tadores de pele alva (os brancos) = raça superior.”

Lima e Veronese (2011, p.68):

[...] pode-se dizer que o termo “raça” em seu aspecto biológico, político e
cultural atuou na sociedade como um mecanismo hierarquizante das dife-
renças entre as pessoas. Hierarquizar significou perceber nos grupos sociais
brancos seres superiores em relação aos grupos negros e mestiços que com-
punham até então parcela significativa da população brasileira.

Em meados do século XIX, surge novas teses científicas, a exemplo da
teoria eugenista de Francis Galton. Essa teoria condenava a miscigenação, ou
seja, a mistura de raças, porque o Brasil, segundo Francis Galton e seu seus
seguidores, acreditavam estar diante de um país de nação degenerada de raças
mistas, e que esta mistura comprometia o progresso da sociedade. Para eles a
mistura levaria à extinção da espécie. Galton e seu seguidores eram adeptos
à concepção de “raça pura”, materializado na imagem do branco europeu
como modelo ideal de raça civilizada.  (LIMA e VERONESE, 2011).

O Brasil era um país predominantemente negro (55% da população era
negra, conforme o censo de 1872). Recheado de mestiços, considerados de-
generados pela maioria das teorias à época, e negros, tidos como os mais
atrasados na corrida evolucionista, característica que advém da sua própria
condição de escravo, o país tinha comprometida a sua chegada a tão sonhada
“modernidade”. Isso não poderia ficar assim. Restava aos intelectuais com-
prometidos com o projeto das elites de alcançar a tão desejada modernidade
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assegurarem um lugar para o Brasil entre as grandes nações mundiais. A
saída encontrada por uma parcela destes pensadores, consistira na invenção
de uma nação homogênea a partir da relativização da degeneração da mes-
tiçagem garantindo, ao mesmo tempo, um futuro branco para o país.
(BENTO, 2006; LIMA e VERONESE, 2011).

A política de branqueamento, realizada por meio do financiamento pú-
blico da imigração de europeus brancos, estava baseada na ideia de graus de
superioridade de acordo com graus de branqueamento, de modo que o projeto
de um país moderno era, então, diretamente associado ao projeto de uma nação
progressivamente mais branca. (BENTO, 2006; GUIMARÃES, 1999).

Assim sendo, a opção pela imigração de trabalhadores, especificamen-
te europeus e brancos, fazia parte da crença de que os negros eram menos
capazes para o trabalho assalariado, e por consequência, impedindo a sua
inserção social ao mercado de trabalho. (LIMA e VERONESE, 2011).

Segundo Lima e Veronese (2011, p. 82): “Aos negros restaram os ser-
viços mais degradantes, mal remunerados e precários, pois tinham que com-
petir com os brancos nacionais e com os estrangeiros por espaço no mercado
de trabalho.”

Na década de 1930, em sua obra Casa-grande e Senzala, Gilberto Frey-
re contestava a crença de uma inferioridade racial, defendendo à mestiçagem
brasileira. Que Brasil foi palco de uma verdadeira democracia racial, con-
forme nos ensina Lima e Veronese (2011, p. 87):

[...] Freyre (2000) destacou as características da sociedade patriarcal e rela-
cionou a mestiçagem racial à ideia de convivência harmoniosa entre as dife-
rentes raças que compunham a sociedade brasileira. Também afirmou que o
Brasil teve um regime de escravidão latente, harmonioso e brando, ao con-
trário de outros países, e que isso foi um grande facilitador da convivência
entre os diferentes grupos sociais na sociedade brasileira

Freyre afirmava que o Brasil não só estava livre de preconceitos ba-
seados na ideia de raças e cor como não havia espaço para a discriminação
racial. 

O mito da democracia racial contribuiu para que não fossem feitas
ações públicas de promoção da igualdade racial. Um exemplo de democra-
cia racial foi o pedido de ação direta de inconstitucionalidade para as práti-
cas de cotas para negros nas universidades brasileiras, sob a argumentação
de que ao se privilegiar a população negra estaríamos ferindo o princípio de
igualdade da constituição brasileira. (GUIMARÃES, 1999).

O Supremo Tribunal Federal em 2012, julgou por unanimidade a consti-
tucionalidade das cotas em universidades brasileiras, por considerar o histórico
de desigualdade que favoreceu a população branca em demérito da negra. 
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A falta de conflitos armados por ódio racial no Brasil não exclui a au-
sência de racismo, preconceito e discriminação racial. É nesse momento,
que faz-se imperioso trazer o conceito raça, racismo, preconceito e discri-
minação racial.

Guimarães (1999, p. 11) conceitua raça: 

Raça é um conceito que não corresponde a nenhuma realidade natural.
Trata-se, ao contrário, de um conceito que denota tão-somente uma forma de
classificação social, baseada numa atitude negativa frente certos grupos so-
ciais, e informada por uma noção específica de natureza, como algo endode-
terminado. A realidade das raças limita-se, portanto, ao mundo social.

Bento (2006, p. 25) define racismo como sendo:

[...] uma ideologia que defende a hierarquia entre grupos humanos, classifi-
cando-os em raças inferiores e raças superiores.

[...] a ideologia racista é um conjunto de idéias utilizado para explicar deter-
minada realidade, no caso, as desvantagens dos negros em relação aos bran-
cos.

[...] a ideologia racial nasceu no exato momento em que os europeus neces-
sitavam de justificativas para a exploração de povos “diferentes”.

De acordo com Bernd (1994, p. 9) preconceito é definido como sendo:

[...] o conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior pon-
deração ou conhecimento dos fatos; julgamento ou opinião formada
sem levar em conta os fatos que o contestem. Trata-se de um prejulga-
mento [...], isto é, algo já previamente julgado.

[...] o indivíduo preconceituoso é aquele que se fecha em uma determi-
nada opinião, deixando de aceitar o outro lado dos fatos.

Frequentemente ouvimos as pessoas dizerem: “Eu não tenho preconceito,
mas não gostaria de ver minha filha casada com um negro”. (BENTO, 2006).

E, discriminação racial segundo Carneiro (2005, p. 6):

Tratamento desfavorável dado a uma pessoa ou grupo com base em caracte-
rísticas raciais ou étnicas. Por exemplo, impedir uma pessoa de assumir um
emprego por não ser branca é um ato de discriminação.
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E, em complemento Bernd (1994, p. 10): “Discriminar significa “sepa-
rar”, “distinguir”, “estabelecer diferenças”. A discriminação racial correspon-
de ao ato de apartar, separar, segregar pessoas de origens raciais diferentes.”

Em relação as diferentes raças, as ciências biológicas comprovaram
que o racismo não tem nenhuma sustentação cientificamente verificável.
Cientistas provaram que as raças não existem enquanto método classifica-
tório, pois todos os homens estão sujeitos a diferenciações genéticas inca-
pazes de determinar certas habilidades, valores, ou padrões de comporta-
mento. A ciência não tem como classificar rigidamente determinado grupo
partindo de características físicas, até porque é visível a miscigenação.
(AZEVêDO, 1987; GUIMARÃES, 1999).

Entretanto, nos dia atuais, no cotidiano percebemos várias formas de
racismos, que vão desde sua institucionalização, por força de lei, até as for-
mas mais sutis de novos disfarces. Muitas pessoas insistem em se auto afir-
mar ou ofender determinados grupos por meio de concepções de natureza
racista, negando a dignidade, a igualdade e o respeito à pessoa humana. 

Como vimos não existem espécies humanas, mas uma única espécie,
o ser humano.  

4 ANáLISE pOR RECORTE ÉTNICO RACIAL DO
CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO

4.1 A BUSCA pELOS ASSEMELhADOS
A adoção constitui-se no ato de vincular a criança desamparada a uma nova
família, com os mesmos direitos de um filho biológico. Todavia para que
tal fato se concretize, vários obstáculos muitas vezes são apresentados e,
necessariamente, terão que ser vencidos para que a adoção aconteça.

Dentre esses obstáculos, está o preconceito existente na sociedade bra-
sileira quanto a adotar crianças ou adolescentes que possuam características
diferentes daqueles que serão seus futuros adotantes, estabelecidos como a
idade, sexo e principalmente a cor da criança desejada, revelando assim a
intolerância às diferenças raciais, e a negação à diversidade étnico-cultural.
(RUFINO, 2003; SILVEIRA, 2005).

O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe em seu art. 5º que “ne-
nhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão [...].” Mas resta
muita coisa a ser vencida para que a adoção venha a ser concretizada e que os
direitos da criança e do adolescente não permaneçam apenas na letra da Lei. 

Silveira (2005, p. 20) discorre:

A busca pelos assemelhados e a dificuldade em aceitar crianças e adolescentes
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que não se encaixam nos padrões da estética vigente no imaginário da socie-
dade brasileira são concepções que vêm sendo incorporadas à prática ado-
tiva e reforçadas por alguns institucionais que defendem a ideia de que é me-
lhor encaminhar os adotados a seus próprios grupos raciais.

Assim sendo, a busca pelos assemelhados e a dificuldade em aceitar
crianças e adolescentes que não se encaixam no padrões de estética domi-
nante, demonstram os aspectos que revelam a intolerância às diferenças ra-
ciais negando à diversidade étnico-cultural existente na realidade brasileira
em que os adotantes muitas vezes tendem a esquecer que as crianças dispo-
níveis à adoção necessitam de uma família e não preencher critérios mera-
mente cadastrais. 

Na adoção, o preconceito racial se manifesta visivelmente a partir das
exigências impostas pelos requerentes ao se cadastrarem. Exigências com
o intuito de que os futuros filhos sejam os mais assemelhados possíveis dos
postulantes a fim de evitar maiores constrangimentos futuros. Assim tende-
mos a recair no velho discurso, onde o belo é branco e o preto é feio. (RU-
FINO, 2003).

Apesar dos avanços em relação à garantia de direitos da crianças e dos
adolescentes negros na sociedade brasileira ainda é perceptível que os traços
fenotípicos, como a cor da pele tornam-se definidores ao caracterizar como
um dos maiores entraves no processo de adoção, culminando na intolerância
às diferenças raciais presente no discurso dos candidatos que procuram os
Juizados da Infância e Juventude. (SILVEIRA, 2005).

Com isso, na busca pelos assemelhados nota-se a seletividade adotiva
com aspecto relevante na condução das reais necessidades daqueles que ne-
cessitam de proteção integral como objetiva o Estatuto da Criança e Ado-
lescente, emergindo assim em um trágico processo de discriminação e pre-
conceito racial nas práticas de adoção das crianças negras.

4.2 ANáLISE DO CADATRO NACIONAL DE JUSTIÇA
O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, determinou que em cada co-
marca deveria existir um cadastro que tivesse informações de pessoas habi-
litadas à adoção e um cadastro de crianças e adolescentes em condições de
serem adotadas (art. 50). Esse cadastro tinha como objetivo reunir as prin-
cipais informações atinentes à adoção, mas de início já apresentou ser ine-
ficiente, uma vez que as informações sobre crianças e adolescentes cadas-
trados para adoção, bem como de seus pretendentes seria regionalizado
dificultando o cruzamento dessas informações com outras comarcas, redu-
zindo as chances de ocorrência de maior número de adoções. (CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA, 2013; Lei 8.069/1990).
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Assim, com a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no ano
de 2007 e diante da prioridade constitucional de estabelecimento de políticas
de atendimento à infância e a juventude, em um encontro que reuniu repre-
sentantes de todos os tribunais dos Estados, desenha-se o Cadastro Nacional
de Adoção (CNA). (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2013).

No ano seguinte, em 29 de abril, o CNJ editou a Resolução n. 54, que
instituiu o Cadastro Nacional de Adoção – CNA e fixou o prazo de 180 dias
para que todas as informações referente a pretendentes e a criança e adoles-
centes em condições de serem adotadas fossem inseridas nesse cadastro, con-
figurado como um banco de dados unificado em todo o Brasil. Todos os juízes
do País têm acesso à relação dos pretendentes à adoção e das crianças e ado-
lescentes aptos à adoção. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2013).

Segundo Conselho Nacional de Justiça, num estudo realizado em 2013,
titulado Encontros e Desencontros da Adoção no Brasil: uma análise do
Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça, referido
cadastro tem por objetivo (2013, p. 7):

[...] facilitar e dar maior agilidade aos processos de adoção por meio do mapea-
mento de informações unificadas, visto que uniformiza todos os bancos de dados
existentes; racionaliza os procedimentos de habilitação; amplia as possibilida-
des de consulta aos pretendentes brasileiros cadastrados; possibilita o controle
adequado pelas respectivas corregedorias-gerais de Justiça; e orienta o planeja-
mento e a formulação de políticas públicas voltadas para a população de crian-
ças e adolescentes que aguardam pela possibilidade de convivência familiar.

Referido estudo revelou, conforme dados do Cadastro Nacional de
Adoção, que em agosto de 2012, haviam 5.281 crianças e adolescentes aptas
à adoção registradas no Cadastro Nacional de Adoção (CNA); quanto aos
pretendentes cadastros no CNA totalizavam 28.151 pessoas.  (CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA, 2013).

Hoje3 estão cadastrados 41.101 pretendentes para 8.018 crianças ca-
dastradas para adoção, sendo 5.209 (64,96%) da raça negra e parda, 2.769
(34,53%) branca e 40 (0,51%) amarelas e indígenas. Vale lembrar que para
o critério de classificação racial do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) e dos movimentos negros, os números de negros e pardos são
somados juntos, resultando em única classe. 

Verifica-se que são aproximadamente cinco pretendentes para cada
criança cadastrada, resultando significamente num número maior de pessoas
interessadas em adotar em relação a crianças e adolescentes aptos à adoção,
fato que reveste a questão de grande complexidade.

Por que esse contingente significativamente maior de pessoas interes-
sadas em adotar em relação a crianças e adolescentes aptos à adoção? Por
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que essa discrepância? Se há tantas pessoas dispostas a acolher uma criança
sem família, por que o número de meninas e meninos negros do cadastro
não param de crescer?

Em relação as características das crianças e adolescentes pretendidos,
mais precisamente em relação a cor ou a raça há campos a serem preenchidos
no cadastro nacional de adoção questionando se o pretendente aceita adotar
crianças ou adolescentes brancos, pretos, pardos, amarelos, indígenas ou se
o pretendente é indiferente à raça ou cor da criança ou do adolescente que
pretende adotar. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2013).

O estudo revelou ainda, que em agosto de 2012, 92,0% dos pretenden-
tes, nacionalmente, aceitavam a adoção de crianças ou adolescentes brancos,
mas, apenas 33,1% do total de crianças e adolescentes estão aptos à adoção.
Já a adoção de crianças ou adolescentes pardos, soma 46,6% do contingente
do CNA, perfazendo o interesse de 64,0% dos pretendentes. Dos pretenden-
tes, 36,8% apontaram interesse na adoção de crianças ou adolescentes de
cor negra, sendo que estes representam 19,0% do universo das crianças aptas
à adoção inscritas no CNA naquela data. E as indígenas e amarelas, menos
de 1% do universo de aptos à adoção tendo mais de 30% dos pretendentes
dispostos a adotá-los.

E concluiu, que a cor ou raça de uma criança, em âmbito nacional, não é
um fator que obsta ou dificulta sua adoção, uma vez que a proporção de todas
as cores ou raças no universo de crianças aptas à adoção é menor que o per-
centual de pretendentes inscritos no CNA dispostos a adotar um indivíduo
dessas cores ou raças. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2013).

Não concordamos com a conclusão. Na verdade o Brasil vive um falso
mito da harmonia entre as raças ocultando o preconceito racial e a discrimi-
nação existente na subjetividade de cada indivíduo em que aspectos como
a cor da pele tornam-se determinantes na prática adotiva tornando crianças
de etnia negra invisíveis perante a sociedade. 

Acreditamos que adotar uma criança com características raciais ou de
cor de pele diferentes não seja uma das tarefas mais fáceis. É uma situação
com grandes possibilidades de ocasionar os problemas de preconceito. E,
por ainda vivermos numa sociedade perversa, que põe os laços sanguíneos
em uma redoma de vidro, fazendo com que a criança adotiva seja alvo de
discriminações através de preconceitos e estereótipos que permeiam esta
prática, ela é visualizada com restrições.

Conhecer o cenário da adoção no Brasil é o primeiro passo para cons-
trução de saídas criativas e para o compartilhamento social da responsabi-
lidade pela dignidade e liberdade das crianças e dos adolescentes que aguar-
dam uma chance de convivência familiar.

Na prática adotiva, deve se levar em consideração as necessidades da
criança ou do adolescente sobrepondo a qualquer interesse dos adotantes. 
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CONCLUSÃO
No presente estudo foi analisado o preconceito racial, mais especificamente
o existente no processo de adoção de crianças e adolescentes negros. 

Verificou-se que esse problema racial teve sua origem na escravidão
onde milhares de negros, além de explorados, tiveram seus direitos negados.

Ainda hoje o preconceito racial, herança da escravidão, continua ins-
taurado em todos os setores da sociedade, não sendo diferente nos compor-
tamentos e nas atitudes das famílias ou pessoas pretendentes a adoção. Mui-
tas famílias ainda traçam um perfil baseado nas relações racialmente
constituídas no Brasil, onde o belo é branco e o preto é feio. 

Os dados disponíveis no Cadastro Nacional de Adoção administrado
pelo Conselho Nacional de Justiça confirmam que brasileiros postulantes à
adoção preferem crianças recém-nascidas e de cor de pele branca. 

Assim, necessária a atuação do Estado na realização de políticas pú-
blicas visando o combate à discriminação racial. Necessário que se dê cons-
ciência da realidade de tantas crianças e adolescentes, e para que se possa
de alguma forma contribuir para a mudança de mentalidades, em que todas
as crianças e adolescentes sejam atendidas de uma forma igualitária, onde
a cor da pele deixe de ser um motivo para exclusão.

Devemos nós e cada um de nós, governo etc. se preocupar e fazer a sua
parte para que se realize o magnífico encontro da criança com a família.

É incômodo pensar que num país com a maioria da população de pes-
soas negras, o tom da pele ainda deixa tantas cicatrizes.
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DESIGUALDADE SOCIAL E RACISMO NO BRASIL: A
PROTEÇÃO DAS MINORIAS SOB A PERSPECTIVA
REPUBLICANA

LOPES, Rafael Vieira de Mello1

SANTOS, Rômulo José Barboza Dos2

Resumo: Este Artigo tem, por objetivo, promover uma análise de perspec-
tivas conformadoras dos Estados Nacionais, com a finalidade de identi-
ficar o nível de proteção dedicado às minorias, dentre elas, os negros.
Para tanto, a noção republicana no Estado Nacional foi considerada a
partir dos pressupostos de liberdade e de participação social na esfera
pública, com destaque para a importância da participação das minorias,
pois a exposição dos interesses dos diferentes grupos é precursora de um
dos objetivos republicanos: a igualdade. Entretanto, considerando o his-
tórico colonizador e escravagista, as desigualdades sociais ainda são
evidentes, mesmo que muitas normativas tenham sido elaboradas com a
finalidade de combater o racismo e viabilizar uma redução das desigual-
dades sociais e do déficit participativo de alguns grupos minoritários na
seara pública. Esse problema enseja que uma das alternativas é a elabo-
ração de leis inclusivas e a atuação incisiva do Estado para que sua ma-
terialização se constitua em realidade, com uma alteração social que via-
bilize a igualdade e a diferença. A natureza da pesquisa é teórica,
qualitativa e com fins explicativos; o método utilizado é o hipotético-de-
dutivo e a análise dos dados, de forma histórico-comparativa.

Palavras-chave: República; Constitucionalismo; Democracia racial; Dig-
nidade da pessoa humana.

Abstract: Este artículo tiene el objetivo de promover una análisis de las
perspectivas conformadoras de los Estados Nacionales, con el fin de
identificar el nivel de protección dedicada a las minorías, entre ellos ne-
gros. Por lo tanto, la noción republicana en el Estado Nacional se consi-
deró a partir de los supuestos de la libertad y la participación social en
el ámbito público, poniendo de relieve la importancia de la participación
de las minorías, ya que la exposición de los intereses de los diferentes
grupos es un precursor de un objetivos republicanos : la igualdad. El Cons-
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titucionalismo como una construcción social y legal, el resultado de la
lucha contra el Absolutismo, representada por el ejercicio del poder po-
lítico vinculado y limitado a la Constitución Federal, que, en el caso de
la República Federativa del Brasil, tiene la dignidad de la persona huma-
na como uno de sus supuestos. Constitución de la República y formar un
marco jurídico reforzado para el desarrollo de la democracia, en base a
los intereses de los diferentes grupos, el estado brasileño de formadores.
Sin embargo, teniendo en cuenta la historia colonizador y el esclavo, las
desigualdades sociales siguen siendo evidentes, a pesar de que muchas
normas se han desarrollado con el fin de luchar contra el racismo y permitir
una reducción de las desigualdades sociales y el déficit de participación
de algunos grupos minoritarios en la cosecha público. Este problema da
lugar a una de las alternativas es la preparación de políticas inclusivas y
el funcionamiento eficaz del Estado para su materialización constituiría
una realidad con un cambio social que permite la igualdad y la diferen-
cia. La naturaleza de la investigación es propósitos teóricos, cualitativos
y explicativos; el método utilizado es la forma hipotética-deductiva y aná-
lisis de datos, histórico y comparativo.

Palabras Clave: República. El constitucionalismo. democracia racial. La
dignidad humana.

CONSIDERAÇõES INICIAIS
Pensar o direito das minorias, por meio de um olhar republicano e democrá-
tico, leva a conceituar ambas as formas de governo, que garantem direitos
e liberdades fundamentais. Primeiramente, o Republicanismo, que, segundo
Bignotto (2004), é a ideia de liberdade como ausência de interferência, como
ponto fundamental da concepção liberal da democracia. Esta, contempora-
neamente, é uma das únicas maneiras capaz de dar conta das condições que
regem a relação dos indivíduos com a esfera pública. O fato de retomar a
tradição republicana significou, ao menos, o retorno de uma série de debates
e à preocupação com a esfera pública, pensada como lugar da efetiva ação
dos cidadãos.

O Brasil, diante de sua formação social heterogênea, se apresenta como
um exemplo de nação com uma variedade de povos e culturas, sendo, ex-
tremamente, diversificado quanto às expressões e manifestações culturais.
Todavia, essa formação ocorreu devido aos processos colonizatórios, que
devastaram a diversidade cultural nativa, representada pelos povos indígenas.
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Da mesma forma, o período escravagista resultou em um tráfico intenso de
pessoas, do Continente Africano, para serem escravizadas, mas que, tam-
bém, passaram a fazer parte da composição populacional do País. Atual-
mente, os negros representam cerca de a metade da sociedade brasileira em
número de pessoas – muito diferente da proporção dos direitos que exercem,
como, por exemplo, a ocupação de cargos públicos ou de cargos com poder
decisório, nos espaços onde se encontram.

A Constituição Federal de 1988, por aderir ao ideal humanista e prever
a igualdade, a dignidade da pessoa humana e a proteção à diversidade cul-
tural, com repúdio a toda e qualquer forma de discriminação, foi considerada
uma Constituição Cidadã, com pretensões de alterar a realidade de sua so-
ciedade, que se apresenta muito desigual e com déficit considerável de par-
ticipação pública no Estado, com fins de igualdade de tratamento e garantia
das diferenças.

Ainda que, materialmente, sejam verificadas desigualdades sociais e,
consequentemente, marginalização, que atinge, principalmente, as minorias
– não dominantes -, imprescindível a afirmação dessas previsões constitu-
cionais, para que essa situação negativa seja combatida/revertida. Um dos
elementos essenciais, que se apresentam como alternativa viável - já que se
pode afirmar que as noções republicana, constitucional e democrática, ao
menos, formalmente, estão formatadas no Estado -, é a elaboração de leis
inclusivas, com a finalidade de combater as desigualdades e o preconceito,
para a inclusão dessas minorias, tanto social e da igualdade material. Na
questão dos negros, a chamada democracia racial, quando atingida, permi-
tirá que se afirme, então, que efetivou o condão protetivo do Estado Demo-
crático de Direito.

1 A NOÇÃO REpUBLICANA NO ESTADO NACIONAL: A
pERCEpÇÃO DAS MINORIAS
Quando se evoca a questão do Republicanismo e o direito dos cidadãos, deve-
se lembrar do quanto se aproxima a República dos governos democráticos e
na primazia do interesse comum, requerendo o engajamento da comunidade
na condução da coisa pública. Hoje, falar de Republicanismo implica falar
em democracia, vez que o Republicanismo exige a democracia, e dela faz
parte. Uma vez que, dentre essas formas de governo, a questão da liberdade
é ponto central, e, intimamente, ligada às minorias, que estão sujeitas ao sis-
tema de governo ditadas pelos princípios republicanos e democráticos.

Maamari (2007, p. 100) remete que a república (res publica), designa a
coisa pública, ou o interesse público, do qual fazem parte os cidadãos. E que
a democracia ateniense tornou possível a separação entre os assuntos públi-
cos e privados, e a república é uma noção que pôde surgir, a partir de então.
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Delinear esse conceito de público e privado - lembrando que o ser humano
não subsiste num completo isolamento, mas na necessidade da vida em so-
ciedade. Uma sociedade inclusiva, e com condições ao cidadão de estar es-
clarecido de seus deveres e direitos, como preceitua Bignotto (2002, p. 62): 

O ponto de vista do republicanismo é importante porque nos coloca
diante de um universo de valores diferente do de pensadores que defendem
a simples igualdade de condições para competir no mercado como eixo da
moderna condição de cidadão. De maneira mais precisa, ele nos permite co-
nectar a questão da igualdade pela via da educação.

Nessa questão de democracia versus república, Ribeiro (2002, p.13), lem-
bra que, atualmente, a sociedade a brasileira, por exemplo, acostumou-se a uti-
lizar república e democracia como termos, quase intercambiáveis. E que “[...]
há republicas que não são democráticas [...] e democracias que são monarquias
constitucionais (mas, diremos, são até mais republicanas que as republicas)”.
Assim, a oposição que pode haver entre os dois regimes, se desfaz nos tempos
atuais, o que não se verificava na Grécia, onde a teoria democrática tinha uma
delimitação bem definida, como descreve Ribeiro (2002, p.14):

De modo geral, na tradição que se inicia na Grécia, a democracia passa
por ser o regime dos polloi, dos muitos. Essa multidão de pobres se mobiliza,
sobretudo, pelo desejo de ter, e o grande risco do regime em que ela preva-
lece é que oprima, com seu peso, os mais ricos. A tirania por si mesmo, não
está limitada ao acaso em que uma domina, ou em que uma minoria toma
para si o governo, mas pode caber em todas as eventualidades nas quais se
deixa o plano do direito e da lei para se entrar no da ganância.

Estudiosos da tradição republicana e democrática reconhecem que há
diferenças significativas entre as formas originárias da democracia e da re-
pública, da Grécia e da Roma antigas.  Sabem, também, de diferenças im-
portantes entre as repúblicas europeias do começo da modernidade e aque-
las, aparecidas após as revoluções do século XVIII. Contudo, permanecem,
no horizonte das sociedades emergidas desses acontecimentos, muitos dos
elementos originários dessas tradições. Para o pensamento republicano
atual, vale, ainda, a convicção de Maquiavel (MAQUIAVEL, apud Agra,
2005, p.34): “A república é a única forma de organização humana apta a go-
vernar no interesse de todos, sem particularismos ou distinções”.

Ribeiro (2002, p.18) resume os conceitos de república e democracia,
dizendo que, enquanto a democracia tem seu cerne no anseio da massa, por
ter mais, o seu desejo de igualar-se aos que possuem mais bens do que ela,
e, portanto, é um regime de desejo de igualar-se; a republica tem no seu
âmago uma disposição ao sacrifício, proclamando a supremacia do bem
comum sobre qualquer desejo particular.  

Assim, contemporaneamente, Vianna (2002, p.131-133), lembra que nas
sociedades urbano-industriais de massa, o Estado democrático de Direito é
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republicano, na medida em que se apresenta como o resultado das ações vir-
tuosas das gerações precedentes e das suas criações institucionais:

[...] a república não se converte em uma máscara institucional meramente
declaratória de direitos abstratos, uma vez que o mecanismo de base do
Estado democrático de direito reside na dialética dos procedimentos, cuja
animação supõe uma cidadania ativa, capaz de estabelecer nexos livres
com a esfera pública, tal como ocorreu com o movimento dos direitos
civis dos negros norte-americanos nos anos 60 e como ocorre hoje, na
Europa continental, com o direito dos imigrantes à cidadania.

Dessa forma, a esfera pública fundamenta uma vida republicana em
permanente transformação institucional, aberta a novos jogadores e a novas
formas de direito, inclusive, a dos não humanos: o meio ambiente ou o pa-
trimônio histórico, por exemplo (VIANNA, 2002).

Assim, tratar dos direitos das minorias é tratar dos assuntos republica-
nos e democráticos, uma vez que, como afirma Ribeiro (2005), a república
está associada ao Direito, e a modernidade em política constrói duas grandes
obras: uma é a democracia; a outra, mais antiga, avançado desde a Renas-
cença, é o Estado de Direito – ou seja, a idéia de obedecer à lei, e não ao ar-
bítrio poderoso. Então, concluir que o Direito das minorias está garantido
pelos sistemas republicano e democrático de Direito, onde a lei é o principal
instrumento dessa garantia.

Ou seja, lembra Ribeiro (2005) que a lei deva estar acima dos interesses
particulares, já que significa que ela é coisa pública e não privada. Contudo,
para promover a coisa pública, é imprescindível que o próprio público tenha
o controle, e ele não pode ser só beneficiário, tem que ser o responsável, o
autor do bem comum.

A maior contribuição de um Estado organizado em favor das minorias,
sejam elas quais forem, forma o instrumento republicano e democrático de-
nominado Constituição. Dessa forma, Agra (2005) destaca que Kant diz que
os requisitos que definem o caráter republicano de uma Constituição são os
seguintes: fundamentação sobre princípios de liberdade de seus membros;
normas em conformidade com os princípios da independência de todos em
relação a uma única legislação comum; que o princípio da isonomia prepon-
dere entre todos os cidadãos.  

2 O CONSTITUCIONALISMO NO ESTADO NACIONAL: A
pROTEÇÃO LEGAL DAS MINORIAS
Da mesma forma que a República se apresenta reconfigurada na Modernidade,
em relação à Antiguidade, o Constitucionalismo, que se concretizou como
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alternativa para o enfrentamento do Estado Absoluto, atualmente, representa
o processo pelo qual é possível a garantia da observância da previsão legal de
e em um Estado, representada por sua Constituição Federal. Na significativa
maioria dos países democráticos, a Constituição concebe a personificação da
vontade do povo, que é heterogêneo, manifestada democraticamente. 

Essa Lei constitui os pressupostos da sociedade que a formou, e para a
qual se dirige, com a finalidade de afiançar a segurança jurídica e a salva-
guarda dos direitos individuais e sociais. A partir da afirmação do indivíduo
perante o Estado, a forma de governo passou a ser limitada pela lei, se con-
figurando na antítese do modelo arbitrário, pois, nas palavras de Canotilho
(2002, p. 56), “[...] a ‘soberania do parlamento’ exprimirá também a ideia
de que o ‘poder supremo’ deveria exercer-se através da forma de lei do par-
lamento. Esta ideia estará na gênese de um princípio básico do constitucio-
nalismo: the rule of law”.

De 1850 em diante, o Constitucionalismo e a Democracia passaram a ser
identificados, de forma associada, inicialmente, em países europeus, princi-
palmente, como resultado da atuação de movimentos sociais. As conquistas
mais significativas foram o exercício dos direitos políticos por todos os ho-
mens, indistintamente, e, após, pelo sufrágio universal e sem discriminação
de gênero. Com o aumento da participação da sociedade, e da representação
de seus segmentos na vida política do Estado, as normas começaram a ser es-
truturadas com um viés maia abrangente (MAGALHÃES, 2009).

O autor destaca que, na medida em que a vontade da maioria passou a
definir as decisões, a segurança democrática teve significativa materializa-
ção, haja vista a obrigatoriedade de serem observados os direitos de vários
segmentos sociais, sobretudo, dos grupos minoritários, pois, no núcleo das
Constituições, encontra-se a proteção aos direitos fundamentais.

No Constitucionalismo, o poder político é limitado e vinculado por
um arcabouço de normas e princípios jurídicos, pois só deve ser exercido
nos limites da lei, e por quem a lei determina que o faça. O Estado se mani-
festa e age por meio do direito, dos seus instrumentos jurídicos institucio-
nalizados. Para Bedin (2010, p. 172), nessa perspectiva de Estado, exige-se
que as leis não sejam arbitrárias, que não representem os interesses oligár-
quicos, e que o Estado não seja pautado “[...] por radical injustiça na formu-
lação e aplicação do direito e por acentuada desigualdade nas relações da
vida material”.

No caso de países que têm sua formação social advinda de colonizações
e escravizações, como o Brasil, a população é resultado da combinação de
vários povos, ou grupos étnicos, muitas vezes, de forma impelida. A pluri-
dade, a heterogeneidade social, dentro de um mesmo espaço político geo-
gráfico, não pode ser interpretada como um conceito unívoco, já que, nor-
malmente, nesses países, ainda se identificam grupos dominantes (minorias
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quantitativas) impondo-se sobre vários outros grupos que possuem menos
acesso a, praticamente, todos os direitos (minorias qualitativas). O resultado
dessa conformação social, inalterada, é a manutenção dos processos de ex-
clusão desses grupos minoritários, pois, mesmo que, legalmente, o reconhe-
cimento dessa pluralidade exista, a sua materialização é débil, verificada
nas instâncias jurídicas e de poder da grande maioria dos Estados (MÜL-
LER, 2000).

Os Estados com essas características possuem grande diversidade cul-
tural, esta que é um fator determinante para a própria formação do Estado.
Kymlicka (1996, p. 48) destaca que essas origens diversas indicam costu-
mes, tradições, línguas e comportamentos individuais e sociais diferencia-
dos, já que “[...] a diversidade cultural surge da incorporação de culturas
que previamente desfrutavam de autogoverno e estavam territorialmente
concentradas a um Estado maior”. Portanto, ainda que se possa identificar
uma cultura, como sendo majoritária, não exclui as que são distintas, assim
como aos indivíduos que as compõem.

A doutrina humanista, que passou a se consolidar a partir de 1945, ao
prever a dignidade da pessoa humana como meio e fim do próprio ser hu-
mano, por decorrência, defende a diversidade cultural e suas práticas como
elementos caracterizadores das culturas. É possível aplicar padrões univer-
sais de direitos humanos, o que se verifica pelo fato de que muitas nações,
de tradições diversas, não deixaram de, livremente, ratificar ou aderir aos
Tratados de direitos humanos, da mesma forma que os incutiram em suas
Constituições Federais, com a previsão dos direitos fundamentais (TRIN-
DADE, 1998).

Por essa razão, verifica-se uma tendência dos ordenamentos jurídicos
em adotarem a concepção antropológica como fim de delimitação do objeto
de proteção e dos sujeitos de direitos, pois o ser humano está alocado como
centro e fim do direito. Assim, tais direitos dizem respeito ao homem e, ao
mesmo tempo, ao cidadão, ainda que representados por entes coletivos, como
grupos, povos ou até mesmo Estados. É por esse motivo que, apesar de haver
tantos empecilhos para se atingir a cooperação e a solidariedade como uma
resposta eficaz às necessidades fundamentais de todos, as condições essen-
ciais são a inclusão social e o respeito à diversidade (NUNES, 2003).

Por conseguinte, para que a premissa da dignidade da pessoa humana
possa ser constatada, é imprescindível a verificação de um de seus compo-
nentes essenciais, que é a capacidade de exigir que a pessoa seja considerada
em si, individualmente, como fonte de pretensões e manifestações, sendo o
modo pelo qual é possível se preservar sua individualidade, manifestação
decorrente do tratamento digno. Cumpre destacar o princípio da isonomia,
sinônimo de igualdade, que remonta à noção de justiça, pois, consoante le-
ciona Vicente Ráo (1997, p. 274),
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[...] a equidade influi na elaboração e na aplicação do direito, mas ela não
constitui um direito e, sim, um atributo do direito, destinado a atenuar e a su-
prir o rigor e as falhas das fórmulas lógicas, a fim de que o princípio da igual-
dade não pereça, nem fique sacrificado, no trato das relações jurídicas.

Ainda que tenha havido uma evolução da proteção das minorias, nota-
damente, pela estrutural do Sistema Internacional de Direitos Humanos, do
fortalecimento das instituições democráticas e, no caso das repúblicas, a pre-
tensão inarredável do cuidado da coisa pública – de todos - se vislumbra a di-
ficuldade na materialização dessas previsões, e, por conseguinte, a concreti-
zação da igualdade – em relação às minorias, que, apesar de muitas estarem
alocadas no seio social, pelo fato de apresentarem comportamento distinto
do, usualmente, adotado pela sociedade e cultura dominantes, são os alvos
mais frequentes de incontáveis espécies de violações de direitos, principal-
mente, a discriminação e a exclusão, permanecendo, muitas vezes, à margem
dos benefícios que usufruiriam se lhes fosse oportunizado o exercício pleno
dos direitos assegurados, legalmente, a todas as pessoas indistintamente.

Evidencia-se que a desigualdade ainda desponta em relação à diferen-
ça. Para Comparato (2003, p. 287), enquanto esta diz respeito às formas bio-
lógicas ou culturais, sem pretensão de identificar superiores ou inferiores,
aquela ao de encontro ao princípio da isonomia, se constituindo de arbitra-
riedades, implicando na “[...] negação da igualdade fundamental de valor
ético entre todos os membros da comunhão humana”.

Sawaia (2001) entende que a desigualdade é uma consequência nega-
tiva do déficit de participação, de todos, no Estado, e do cuidado que este
deveria ter com todos os seus cidadãos. Tal característica aloca as minorias
em desvantagem frente aos grupos predominantes, situação que é acentuada
pela historicidade com que essa exclusão, usualmente, se dá, identificada
nos mais variados aspectos, já que reúne configurações de ordem material,
política, além das formas como as relações ocorrem e das próprias concep-
ções subjetivas, intrínsecas nos indivíduos, configurando-se em uma mazela
social histórica, que necessita ser combatida, para a redução das diferenças
acentuadas entre grupos dominantes e minorias, e, por consequência, de um
trato mais igualitário.

3 O CONCEITO DE RAÇA E AS MINORIAS
qUALITATIVAS: pRESSUpOSTOS DE UMA
DEMOCRACIA RACIAL
Raça, conforme dicionário Aurélio (2008), é o conjunto dos ascendentes e
descendentes de uma família, tribo ou povo, com origens comuns, ou, ainda,
o conjunto de indivíduos, cujas características corporais são semelhantes e
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transmitidas por hereditariedade, embora possam variar de um indivíduo
para outro. Considera, ainda, como sendo divisão de uma espécie animal,
provindo do cruzamento de indivíduos selecionados para manter, ou apri-
morar, determinados caracteres.

Do ponto de vista da genética, conforme Adesky (2001), a ideia de raça
é desprovida de conteúdo ou valor científico. Raça não é um conceito ope-
racional, não permite fixar, portanto, área da pesquisa genética, sistemas de
classificação universal. Não existe, geneticamente, raça branca ou negra,
ariana ou latina, assim como, não existe raça a partir de uma nacionalidade,
como, por exemplo, a brasileira. Os povos nunca cessaram de interagir e se
misturar uns aos outros, o que evidencia a diversidade dos tipos físicos, que
formam a população mundial.

A estrutura das populações humanas é, extremamente, complexa, va-
riando de uma região do mundo para outra, de um povo para outro. Assim,
“[...] se encontra uma infinidade de nuanças originárias das constantes mi-
grações no interior das fronteiras, e para além destas, em todos os países, o
que torna impossível a existência de limites classificatórios fixos” (ADES-
KY, 2001, p. 45).

Afirma o mencionado autor (p. 46-47) que, na luta contra o racismo no
Brasil, observa-se que a palavra raça é, correntemente, usada pelos líderes
do Movimento Negro, podendo ser entendida como índice de diferenças fe-
notípicas classificatórias, ou compreendida como sinônimo de povo, de
grupo, ou, também, em menor grau, baseada nos laços de sangue.

A utilização, cada vez mais freqüente entre os intelectuais do Movimento
Negro, de termos como etnia ou comunidade não faz prever o declínio da
palavra raça. Um dos defensores de seu uso é a antropóloga Nilma Bentes.
Para ela, a palavra raça serve como alavanca para a conscientização da po-
pulação negra do Brasil. Ela considera que não seria correto abandonar o
uso da palavra raça porque isso implicaria a substituição da palavra racismo
pela palavra etnocismo, por ela considerável muito difícil de entender e de
explicar a uma população que, em geral, compreende com facilidade a
noção de raça. Do ponto de vista lexical, é necessário observar também que
o termo raça reforça, por associação gramatical, o emprego corrente da tra-
dicional classificação da população em brancos, negros, amarelos etc. De
fato, o uso da palavra raça associada, por exemplo, às categorias louro,
ruivo, mulato moreno etc., não foi consagrado nem pelos antropólogos nem
pelo uso corrente. Melhor dizendo: a raça, de um ponto de vista simbólico,
associa-se, de preferência, com a classificação tradicional de branco, negro
e amarelo. Mas é também necessário observar que essa associação lexical
não é absoluta. Com efeito, as palavras branco, negro, amarelo, enquanto ca-
tegorias raciais classificatórias, têm vida própria. Pode-se falar dos negros,

SUMÁRIO



dos brancos, como dos mulatos ou dos morenos etc., sem o obrigatório re-
curso explícito à noção de raça. Portanto, essas classificações apresentam
certa autonomia, certa independência em relação ao termo raça.

Freyre (2013) cita que se formou, na América tropical, uma sociedade
agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração econômica, hí-
brida de índios e, mais tarde, de negros na composição. Menciona, ainda,
que a sociedade se desenvolveu defendida menos pela consciência de raça,
quase nenhuma no português cosmopolita e plástico, do que pelo exclusi-
vismo religioso, desdobrado em sistema de profilaxia social e política. Re-
fere que a indecisão étnica e cultural entre a Europa e a África parece ter
sido, sempre, a mesma em Portugal, como em outros trechos da Península.

O português vinha encontrar na América, conforme o autor, uma terra
de vida, aparentemente, fácil. Contudo, na verdade, dificílima para quem
quisesse aqui organizar qualquer forma permanente ou adiantada de econo-
mia e de sociedade. O colonizador português no Brasil foi o primeiro entre
os colonizadores modernos a deslocar a base da colonização tropical da pura
extração de riqueza mineral, vegetal ou animal, para a criação local de ri-
queza, ainda que à custa do trabalho escravo.

Fanon (2008), ao tratar, especificamente, sobre o negro, afirma que ele
possui duas dimensões: uma, com seu semelhante, e outra, com o branco.
Por isso, um negro comporta-se, de forma diferente, ao tratar com o branco
e ao tratar com outro negro.

Para Gilroy (2007), é impossível negar que se está vivendo uma pro-
funda transformação na maneira pela qual a ideia de raça é entendida e pra-
ticada, existindo, ainda, outro problema, mais profundo, que surge da mu-
dança nos mecanismos que governam como as diferenças raciais são vistas,
como aparecem para as pessoas e incitam identidades específicas. Condi-
ções históricas, afirma o autor, abriram rachaduras na prática de raça, crian-
do uma crise para a raciologia, o saber que conduz as realidades virtuais de
raça a uma vida funesta e destrutiva.

Aduz, ainda, no que tange à renúncia deliberada da raça como base para
um sentimento de pertencimento mútuo e para ação em comum (2007, p.
30), que

[...] é preciso que sejam reassegurados de que os gestos dramáticos decor-
rentes de uma oposição à prática racial podem ser realizados sem violar as
preciosas formas de solidariedade e comunidade que têm sido criadas em
razão de sua prolongada subordinação de acordo com as linhas raciais.

Defende o doutrinador a ideia de que a ação contra as hierarquias ra-
ciais pode prosseguir, mais efetivamente, quando expurgada de qualquer
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respeito duradouro à ideia da raça, o que seria uma das cartadas mais per-
suasivas nessa questão política e ética.

Historiadores, sociólogos e teóricos da política nem sempre perceberam o
significado dessas contra-culturas modernas, por vezes escondidas, forma-
das em experiências longas e brutais de subordinação racializada através da
escravidão e do colonialismo. As tradições menores e dissidentes que têm se
constituído contra as disparidades em meio ao sofrimento e às espoliações
são subestimadas pelos ignorantes e indiferentes, assim como por aqueles
que lhes são ativamente hostis. Alguns principiantes, que decerto deveriam
conhecer um pouco mais, até mesmo rejeitaram e desprezaram essas forma-
ções como pouco respeitáveis, nobres ou puras. De qualquer maneira, as
culturas vernaculares e os movimentos sociais obstinados, construídos com
base em suas forças e táticas, contribuíram enquanto importantes fontes mo-
rais e políticas para as batalhas modernas em busca de liberdade, democra-
cia e justiça. A influencia poderosa dessas culturas e movimentos imprimiu
sua marca numa cultura popular crescentemente globalizada. Originalmente
ajustadas pela situação aflitiva da escravidão racial, essas culturas dissiden-
tes mantiveram-se fortes e flexíveis até muito tempo depois das formalida-
des da emancipação, mas como agora estão em declínio, suas perspectivas
não podem ser boas. Elas têm sido transformadas a ponto de já se tornarem
irreconhecíveis pelos efeitos desiguais da globalização e do comércio plane-
tário da negritude.

Telles (2003) demonstra como a ideia de negritude era entendida, di-
ferentemente, no Brasil e nos Estados Unidos, citando, como exemplo, o
ocorrido em 1968, quando o Departamento de Estado dos Estados Unidos
financiou a visita de um grupo de cerca de 80 jovens, estudantes brasileiros,
a várias instituições norte-americanas. O grupo brasileiro, como parte da
agenda, se encontrou com líderes negros da Universidade de Harvard, que
discursaram sobre as recentes conquistas dos direitos civis para os negros
naquele país. Em discussão subsequente, alguns brasileiros opinaram que
as reformas americanas não afetavam o sistema capitalista, problema central
que perturbava as sociedades modernas.

Nesse momento, surgiram concepções, radicalmente, distintas, sobre
quais eram os problemas sociais fundamentais e os dois líderes americanos
chamaram a atenção para o fato de que, entre os oitenta brasileiros, apenas
sete ou oito eram negros, questionando onde estava a democracia racial, se
os negros estavam sub-representados no grupo brasileiro. Ao término da
reunião, os brasileiros começaram a refletir, não sobre a sub-representação
dos negros em seu grupo, mas, sim, preocupados com o fato de que mais de
uma ou duas pessoas de sua delegação eram consideradas negras.
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A partir dessa constatação, o autor (2003, p. 104) afirma que “[...] a ca-
tegoria negra no Brasil é frequentemente evasiva, permitindo, por um lado,
contornar o estigma social e, por outro, a manipulação política que repele
importantes distinções sociais por raça”.

Conforme Fernandes (2008), as condições de perpetuação parcial das
antigas formas de dominação patrimonialista estão na própria raiz do dese-
quilíbrio que se criou, e se acentuou progressivamente, entre a ordem racial
e a ordem social da sociedade de classes. A democracia racial surgiu tímida
e debilitada, fornecendo, inicialmente, um palco histórico exclusivo aos
poucos grupos sociais que estavam organizados. Ao mesmo tempo em que
o branco não se via impelido a competir, a concorrer e a lutar com o negro,
este propendia a aceitar, passivamente, a continuidade de antigos padrões
de acomodação racial.

4 AS pRáTICAS RACIAIS NA REpÚBLICA BRASILEIRA:
DÉFICIT DE IGUALDADE E DIFERENÇA
No entender de Adesky (2001), a sociedade brasileira, cuja moderna ideo-
logia substituiu a relação senhor/escravo pelo princípio de tratamento igua-
litário, não conseguiu estabelecer, plenamente, o reconhecimento igual e
universal para todos os outros cidadãos e, consequentemente, a flecha do
tempo revela a presença atual de resquícios procedentes dos regimes aris-
tocráticos e teocráticos do passado, baseados na hierarquia, na honra, na tra-
dição, no poder divino, na influência religiosa. Ainda hoje, esses elementos
permeiam o espaço público, como as instituições políticas, a justiça e o sis-
tema escolar. 

As dicotomias entre elite/povo e branco/negro, ressalta Adesky, susten-
taram, durante três séculos, a ordem escravocrata e permanecem alimentando,
parcialmente, o modelo racial brasileiro, sendo exemplo que atualiza no pre-
sente a subordinação dos negros e a pretensa superioridade dos brancos.

Para Telles (2003), não se contesta, atualmente, a desigualdade racial
no Brasil, apesar de evidências de sua existência e desenvolvimento serem,
raramente, sistematizadas ou comparativas. Afirma, ainda, que a crescente
desigualdade racial na classe média brasileira é, na maior parte, devido à
crescente diferença racial no acesso ao Ensino Superior.

As limitadas formas de sociabilidade e de vida social integrada, herda-
das pela população de cor do regime escravocrata e senhorial, sofreram um
impacto destrutivo e essa população enfrentou uma longa e intensa fase de
desorganização social (FERNANDES, 2008). Esses fenômenos contribuí-
ram, decisivamente, para agravar os efeitos dinâmicos desfavoráveis da con-
centração racial da renda, do prestígio social e do poder. A formação e a con-
solidação do regime de classes não seguiram um caminho que beneficiasse
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a reabsorção gradual do ex-agente do trabalho escravo. Para o autor (2008,
p. 568-569),

A ordem social competitiva emergiu e se expandiu, compactamente, como
um autêntico e fechado mundo dos brancos. Na primeira fase da revolução
burguesa – que vai, aproximadamente, da desagregação do regime escravista
ao início da II Grande Guerra – ela responde aos interesses econômicos, so-
ciais e políticos dos grandes fazendeiros e dos imigrantes. Na segunda fase
dessa revolução, inaugurada sob os auspícios de um novo estilo de industria-
lização e de absorção de padrões financeiros, tecnológicos e organizatórios
característicos de um sistema capitalista integrado, ela se subordinou aos in-
teresses econômicos, sociais e políticos da burguesia que se havia constituído
na fase anterior – ou seja, em larga escala, aos interesses econômicos, sociais
e políticos das classes altas e médias da “população branca”. Em vez de se
ajustar à ordem social competitiva, a situação de raça da “população de cor”
teria permanecido inalterável, não fossem as transformações sofridas pelo
luxo da substituição populacional. O declínio progressivo mas drástico das
corretes imigratórias e a intensificação das migrações internas acarretaram
certas alterações no mercado de trabalho e nas técnicas de peneiramento ocu-
pacional. Esse fenômeno é recente, porém, e ainda não se refletiu de maneira
relevante nos padrões de concentração racial da renda, do prestígio social e
do poder. Mas ele possui enorme importância heurística, porque indica que,
nos últimos vinte e cinco anos, a situação de raça da “população de cor” pas-
sou a sofrer uma modificação definida, graças à aquisição de situações de
classe típicas por alguns segmentos daquela população. 

O autor consta que, por simples inércia, a concentração racial compacta
da renda, do prestígio social e do poder era suficiente para resguardar um
padrão absoluto de desigualdade racial; contudo, essa concentração come-
çou a apresentar indícios de que está deixando de ser compacta, entrando
outros mecanismos em jogo, para resguardar e fortalecer a distância social,
econômica e cultural que sempre separou o branco do negro.

O dilema racial brasileiro aparece como um fenômeno estrutural de na-
tureza dinâmica, e se objetiva nos diferentes níveis das relações sociais. Por
isso, relata o autor que seria fácil reconhecê-lo nos lapsos das ações dos in-
divíduos que acreditam não ter preconceito de cor nas inconsistências das
atitudes, normas e padrões de comportamento interracial; nos contrastes
entre a estereotipação negativa, as normas ideais de comportamento e os
comportamentos efetivos nos ajustamentos raciais, nos conflitos entre os
padrões ideais da cultura, que fazem parte do sistema axiológico da civili-
zação brasileira, nas contradições entre os tipos ideais de personalidade e
os tipos de personalidade básica modelados, por meio dessa civilização.
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5 DEMOCRACIA RACIAL NO BRASIL COMO REqUISITO
ÀS pREMISSAS DO ESTADO DEMOCRáTICO DE
DIREITO 
Para existir uma democracia racial, precisa-se de uma legislação que assegure,
efetivamente, o direito básico da igualdade, sendo como principal ponto para
superar o mito da democracia racial, a fim de integrar as dimensões formal e
material. O Estado leve considerar as particularidades étnicas e culturais, re-
conhecer essas diferenças, agir de forma a garantir que todos os grupos tenham
as mesmas oportunidades e acessos, nos mais diversos segmentos.

Algumas políticas governamentais visam a garantir o princípio da iso-
nomia ao criar políticas de inserção de negros e pardos, perante alguns pon-
tos da sociedade. Porém, tais políticas, apenas foram possíveis ao passo que
negros não tinham (e, na maioria das vezes, não têm) as mesmas condições
sociais que brancos, razão pela qual não mantinham qualquer igualdade com
estes. Contudo, o efeito cascata existente é de que os negros, não tendo as
mesmas condições sociais que brancos, também não podem ter o mesmo
nível de educação, por exemplo. 

O Estado brasileiro, como forma de coibir a incidência do preconceito
racial, estabeleceu, no artigo 1º da Constituição Federal da República (BRA-
SIL, 1988), o princípio da dignidade humana, idealizada pela rubrica de um
Estado Democrático de Direito.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados, e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos.
III – a dignidade da pessoa humana.

A lei Nº. 12.288/2010, por sua vez, dada a necessidade de findar com as
distinções raciais, instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, considerando-se,
para efeitos legais, discriminação racial ou étnico-racial toda distinção, ex-
clusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem
nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento,
gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liber-
dades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em
qualquer outro campo da vida pública ou privada (BRASIL, 2010).

O Estatuto da Igualdade Racial prevê, no artigo 2º, que é dever do Es-
tado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a
todo cidadão brasileiro, independentemente, da etnia ou da cor da pela, o
direito à participação na comunidade, especialmente, nas atividades políti-
cas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, e de-
fender sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. Além dos precei-
tos, acima mencionados, o Estatuto prevê uma gama de direitos a serem
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concedidos às pessoas negras e pardas, dos quais visam dirimir a as diferen-
ças raciais existentes dentro da sociedade brasileira.

De igual forma, a Lei nº. 7.716/1989 definiu os crimes resultantes de
preconceitos de raça ou de cor, estabelecendo pena a quem trate de forma
preconceituosa alguma pessoa, em razão de sua cor, com a instituição de
penas que variam entre reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos de prisão, além
de multa, tudo em conformidade com a gravidade da conduta do agente
(BRASIL, 1989).

Denota-se, dessa forma, que as práticas raciais, enraizadas no contexto
brasileiro, devem ser combatidas, com veemência, pelo Estado, como forma
de criminalizar condutas e práticas discriminatórias, a fim de que haja uma
igualdade racial, ainda que num futuro distante e, talvez, utópico.

CONSIDERAÇõES FINAIS
A partir do exposto, denota-se que o dilema racial brasileiro vai muito além
do que as práticas raciais que são evidenciadas no seio social. Isso porque,
conforme se pôde verificar, as práticas raciais apresentam-se de forma in-
trínseca na sociedade, que pratica condutas discriminatórias, veladamente,
emperrando o desenvolvimento de práticas igualitárias.

Há, atualmente, no Brasil, uma evidente discriminação racial, onde os
brancos estão entre os mais bem sucedidos e, em contrapartida, os negros en-
contram-se excluídos e marginalizados ou, quando bem sucedidos, são ex-
ceções que fogem, e muito, da regra geral, que é a divisão racial existente.

Assim, sem o esgotamento da discussão racial, pode-se dizer que as prá-
ticas, em voga, auxiliam, de certa forma, no desenvolvimento de uma socie-
dade igual; porém, muitas outras atitudes devem ser tomadas, para que se
consiga atingir um país livre do preconceito e da discriminação. As práticas
sociais que, atualmente, estão em vigor, com intenção de combater o racismo
e a discriminação, são práticas das quais os resultados são para gerações vin-
douras, das quais se espera menos indiferenças raciais preconceituosas.
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O PROTAGONISMO DAS INSTITUÇÕES JURIDICAS
FRENTE AS DEMANDAS SOCIAIS
CONTEMPORANEAS: UM ESTUDO DE CASO DOS
TRIBUNAIS CONSTITUCIONAIS DO BRASIL E DA
COLOMBIA E OS PROCESSOS DE EMANCIPAÇÃO
SOCIAL

Rodrigo Umbelino da Silva
Doutorando em Ciência Politica  
Universidade Estadual de Campinas – Unicamp/SP

Resumo: O objetivo da pesquisa é realizar um estudo aprofundado dos
tribunais constitucionais do Brasil e da Colômbia no que se refere aos
processos de reconhecimento das demandas sociais contemporâneas.
O protagonismo das instituições judiciais desses países de modo aná-
logo tornou-se evidente a partir dos anos 80, corroborando para uma
compreensão e análise das questões sociais inerentes ao processo de-
mocrático pela via do ativismo de organismos da sociedade através de
mecanismos do acesso ao direito e a justiça. Nesse sentido, o novo or-
denamento global evidencia novas estruturas para a compreensão dos
processos emancipatórios, permitindo analise da relação entre justiça
e reconhecimento em um contexto cujo as normas sociais estejam cor-
porificadas.

Abstract: The objective of the research is to carry out an in - depth study
of the constitutional courts of Brazil and Colombia regarding the process-
es of recognition of contemporary social demands. The protagonism of
the judicial institutions of these countries in a similar way became evident
from the 80s, corroborating for an understanding and analysis of the so-
cial issues inherent to the democratic process through the activism of or-
ganisms of the society through mechanisms of access to the right and the
justice. In this sense, the new global ordering evidences new structures
for the understanding of emancipatory processes, allowing an analysis
of the relation between justice and recognition in a context whose social
norms are embodied.
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INTRODUÇÃO
O objetivo desse pesqueno trabalho que é parte da minha pesquisa de dou-
torado é realizar um estudo aprofundado dos tribunais constitucionais do
Brasil (STF) e da Colômbia (CCC) no que se refere aos processos de reco-
nhecimento das demandas sociais contemporâneas. O protagonismo das ins-
tituições judiciais desses países de modo análogo tornou-se evidente a partir
dos anos 80, corroborando para uma compreensão e análise das questões so-
ciais inerentes ao processo democrático pela via do ativismo de organismos
da sociedade através de mecanismos do acesso ao direito e a justiça. Nesse
sentido, o novo ordenamento global evidencia novas estruturas para a com-
preensão dos processos emancipatórios, permitindo analise da relação entre
justiça e reconhecimento em um contexto cujo as normas sociais estejam
corporificadas.

A pesquisa estrutura-se em apresentar o protagonismo dos Tribunais
Constitucionais Brasileiro e Colombiano no que tange a lógica da emanci-
pação social por meio da discussão de diversos campos de análise envol-
vendo a atuação normativa do Poder Judiciário e o seu ativismo judicial. 

O debate está sendo desenvolvido sob ângulo das teorias da emancipa-
ção social, principalmente as leituras de Boaventura de Souza Santos, Axel
Honneth, Franz Neumann dentre outros autores que trabalham com a pers-
pectiva dos movimentos contra hegemônicos pela via do direito e focando
nas intepretações das ações das periferias (América Latina). 

Assim, espero com a pesquisa colaborar para uma aproximação entre
as diversas discussões sobre a emancipação social, no contexto do campo
da América Latina. A análise estará centrada nos aspectos: ações globais
contra hegemônicas latino americanas com o uso do direito e os seus efeitos
políticos e jurídicos. 

A discussão norteou-se por pressupostos identificados nos textos ana-
lisados sobre a compreensão acerca do real problema da marginalização de
membros das sociedades analisadas especificamente os negros, onde a má-
xima da relação observada foi busca constante nas sociedades modernas por
um espaço de garantias reais de seus direitos individuais e coletivos, não
deixando de ressaltar que Estado trabalha como mediador e definidor de al-
gumas políticas públicas que orientam esse novo momento.
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A construção de uma cidadania ativa, associada às vertentes de uma
democracia participativa, contribui em alguns aspectos para judicialização
de algumas questões políticas. Nesse sentido a compreensão de problemas
de cunho político - jurídico, como a chegar até o poder judiciário, obrigando
esse órgão a uma manifestação das questões oriundas de determinados gru-
pos sociais, cujo objetivo é o reconhecimento de seus direitos e garantias
individuais a priori tendo como consequência a construção de suas identi-
dades que como no caso colombiano foi questionado por órgãos do Estado
, desconfigurando a logico sócio histórico e cultural desse grupo social,
tendo por sua buscado no órgão da justiça o seu reconhecimento. 

Assim, grandes debates formam-se, apresentamos como aspecto inter-
pretativo a esses debates, que em determinadas situações acaloram os âni-
mos, mas refrescam a alma daqueles que estão sujeitos a esse nível de desi-
gualdade. As interpretações partem tanto da sociedade civil organizada, das
universidades e suas políticas próprias (políticas de ações afirmativas) quan-
to também do legislativo brasileiro. 

Portanto, a todo o momento vemos questões serem levadas aos quadros
do judiciário, no anseio do reconhecimento de quem se propõe ser visto pela
sua diferença e quando as decisões são tomadas positivamente ou mesmo
com a abertura do debate, todos os processos de construção das identidades
sociais se fortalecem ainda mais, fazendo valer seu ideal de cidadão dentro
daquilo que se conceitua chamar de Estado de direito. 

ABORDAGENS TEÓRICAS DA JUDICIALIZAÇÃO E A SUA
ApROxIMAÇÃO COM O pROJETO EMANCIpATÓRIO
DOS TRIBUNAIS CONSTITUCIONAIS 
Dentro os diversos estudos do Poder Judiciário nas novas democracias em
especial as latino americanas, mais precisamente a brasileira e colombiana
observa-se um movimento de identificação da sociedade civil pelo uso de
determinadas proposituras constitucionais a possibilidade mais direta como
não dizer também mais rápida sem fugir do objeto fim de uma democracia
representativa, alternativas de um reconhecimento social pelo âmbito do
Poder Judiciário.

Sobre a lacuna ou mesmo dizendo um ponto de convergência dentro dos
limites das ações dos poderes executivo e o legislativo abra-se espaço para o
aparecimento das insatisfações sociais de diversos grupos minoritários. 

De certa forma, o poder judiciário assumiria um real e primordial papel
nesse momento de reconfiguração do ideal democrático, ou seja, passando
de além do guardião dos valores constitucionais fundamentais como tam-
bém fazer valer os dispositivos constante nos textos das constituições bra-
sileira de 1988 e colombiana de 1991.
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Podemos dizer, que a lógica inaugural do problema “judicialização da
política”, ganha terreno nessa conjuntura, pois é característico desse fenô-
meno os países em cujas democracias se encontram literalmente fortaleci-
das, ou melhor, o processo democrático estaria melhor fundamentado que
muitos outros países em níveis globais cujo o contexto social estaria à mercê
das crises institucionais desconfigurando em muitos casos anos de debates
com vias a construção democrática.

No que emerge a lógica da expansão do princípio democrático, a par-
ticipação do sujeito está amplamente ligada à institucionalização do direito
na construção da vida social. Tal fato passa a atuar no campo da esfera pri-
vada. Os novos detentores do direito, como, por exemplo, o movimento ope-
rário no século passado1, contribuiu para a aproximação entre o Estado e a
sociedade civil.

Notadamente é importante ressaltar o grande destaque que se dá a uma
tipologia do direito que emerge nesse contexto, especificamente, o direito
do trabalho, apoiado principalmente pela construção da relação entre a com-
pra e venda da força de trabalho e as mais variantes participações do sindi-
calismo, apoiados por diversos setores da sociedade civil. Fato marcante
entre o final do século XIX e início do século XX. 

O Estado de Bem-Estar social, apresenta sua construção vigente ante-
rior a discussão sobre a contribuição do direito do trabalho. A aproximação
entre a administração pública do mercado e as mudanças na operacionali-
zação do sistema de direito, escapando um pouco do controle do direito pú-
blico e do direito privado, embora o  direito privado sendo  regido pelos
pressupostos da autolimitação dos indivíduos e também pela liberdade in-
dividual,  o que se vê é uma construção de uma rede de proteção dos econo-
micamente desfavorecidos, pela participação efetiva  do direito do trabalho,
remetendo  a um novo significado da  chamada  justiça social, nas palavras
de Viana (apud HABERMAS), o que vemos são “ considerações de ética
social”, infiltrando -se em regiões do direito que , até então , se limitavam a
garantir a autonomia do direito privado somente , ou melhor visualizam so-
mente os mecanismos do  ordenamento da administração pública. . (HA-
BERMAS,1997, p. 242), assim, na relação justiça e direito, tanto quanto a
participação do direito do trabalho dentro das esferas liberais, segundo Cap-
pelletti (1993), remete uma ênfase maior na noção de futuro.

Para pensar políticas sociais, é necessário prescrever programas de de-
senvolvimentos futuros, acelerando uma dissociação das esferas públicas e
privadas, onde a esfera privada ganharia maior notoriedade. De acordo com
Vianna (1999), uma vez reconhecida a existência de um direito desigual para
sujeitos substancialmente desiguais, as relações desiguais passam a fazer
parte do conjunto de leis que ditam relações mercantis e também no forta-
lecimento da relação mercado e organização sindical, mantendo de forma
SUMÁRIO



clássica a relação movimento social e welfare state. Mas uma vez a partir
do momento que se desenvolve uma judicialização do mercado de trabalho,
pois deve se buscar no direito, temas de justiça social em arenas livres para
debate como: sociedade civil, partidos e a relação com o parlamento.

Nesse sentido o welfare state nasce condicionado a uma legislação prote-
tora do trabalho, juntamente com o grande associativismo sindical. O que vemos
então é o aumento da participação da administração pública e de suas normas,
configurando o chamado “capitalismo organizado” segundo Pzerworski2. 

A formula dessa lógica da valorização do trabalho é desenvolvida sobre
a tutela do chamado compromisso keynesiano, que arremete a realização de
dois programas: primeiro pleno emprego e igualdade, onde, o princípio de
uma regulação do nível de emprego por meio da administração e o segundo
consistia na formulação de uma rede de serviços sociais que deveriam com-
por o chamado “Estado do Bem-Estar”.

De acordo com o compromisso keynesiano, além de estabelecer que
coubesse ao governo regular à economia, cabia-lhe também a administração
do social, como o desenvolvimento de programas de emprego de mão de
obra, políticas de assistência familiar, projetos habitacionais, programas de
saúde e etc., matérias essas que estavam atreladas a produção de leis para
uma busca mais rápida e especifica. 

Da construção de uma justiça social já associada ao direito privado, e
que ganha corpo especifico dentro do chamado direito do trabalho é possível
identificar que muitas dessas conquistas passam a ser associadas à adminis-
tração pública, assim as relações sociais passariam a ser mediadas por ins-
tituições políticas democráticas.

A partir dessa mediação, o direito dos grupos organizados, direciona
para uma jurisdicização das relações sociais, incorporando de fato ao capi-
talismo essa nova prerrogativa de entendimento das questões sociais deter-
minadas pela lógica democrática vigente.

Embora a mediação contribua para incorporação das questões sociais no
âmbito das questões gerais, ou melhor, passando a ter corpo próprio, o direito
através da sua própria indeterminação, é que buscará sua orientação pela aná-
lise das questões surgidas no presente, e de certa forma contribuirá para o novo
entendimento dos poderes. Ou seja, a lei é originaria do Poder Legislativo, é
dentro desse campo de poder que são elaboradas, votadas, gerando um orde-
namento legal para a sociedade. O Poder Judiciário, quando provocado pelas
instituições e pela sociedade civil, busca estabelecer um sentido para as leis,
que nasce com motivações distintas a “certeza jurídica”. Assim, o Poder Ju-
diciário, de forma análoga, é investido de um papel de “legislador implícito”. 

Segundo Vianna (1999) essas determinações irão contribuir para uma
agenda de igualdade que irão reportar uma difusão da sociabilidade do direito,
redefinindo de certa forma a relação entres os três poderes.
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Não obstante, para que o Poder Judiciário exerça o controle dessa agen-
da igualitária, deverá ser capaz de estabelecer parâmetros, controlar e tendo
como base a Constituição, no que tange as ações do legislador e do admi-
nistrador, e indubitavelmente promover uma transformação desse Poder Ju-
diciário na busca da construção dessa nova agenda igualitária é em deter-
minados momentos permitindo lhe associar a si o justo contra a lei. 

A inserção dos direitos fundamentais, tomando como base a Declara-
ção universal dos Direitos do Homem, corrobora para a formulação de ideia
de justiça, reforçando de forma conclusiva os processos originários do Wel-
fare State, aproximando a discussão entre direito e política.

Vianna (1999, b) afirma que a democratização social e nova institucio-
nalidade da democracia política, principalmente após os anos 70, com o fim
de vários dos regimes autoritários (europeu e americano), e a elaboração de
novas constituições baseadas na positivação dos direitos fundamentais, con-
tribuíram de forma definitiva para inclusão do Poder Judiciário no espaço
da arena política.

Nesse contexto Cappelletti (1993), irá afirmar que os novos processos so-
ciais provocarão a emergência de conflitos coletivos. Esses conflitos entre os
grupos sociais, direcionando para produção de interesses coletivos e difusos,
tem sido objeto de uma massificação da tutela jurídica, onde o direito na cons-
trução da sociabilidade, movido pelas ações favorecem a formação de identi-
dades e de núcleos de organização social, que darão sustentação a essa nova
lógica vigente, corroborando para uma nova pauta de entendimento mútuo,
fortalecendo de certa forma dentro do tecido social o acesso à justiça.

Embora essa ideia da utilização do direito pelo Poder Judiciário para a
busca de igualdade através da construção e valorização dos direitos sociais,
para muitos induziria a um problema no que diz respeito a cidadania, pois
para muitos a igualdade somente daria bons frutos se viesse acompanhada
por uma cidadania ativa, cujas praticas levassem a continuidade e a aperfei-
çoamento dos procedimentos democráticos. 

Esse eixo interpretativo ficou conhecimento por procedimentalista,
sendo profundamente defendido por J. Habermas e A. Garapon. Segundo
seus defensores haveria o entendimento de que a invasão da política pelo
direito, mesmo que em nome da igualdade, levaria a perda da liberdade, ca-
racterizando a chamada “privatização da cidadania”. De outro lado, outro
eixo explicativo elenca fatores que darão um melhor suporte ao entendimen-
to e fortalecimento das relações entre política e direito, por meio da criação
jurisprudencial do direito. 

Para Cappelletti e Dworkin, algumas mudanças tornam-se inevitáveis
frente a novas mudanças constitucionais, eixo denominado de substancialista,
garante que um dos principais personagens dessa lógica, os juízes, sejam iden-
tificados como personagens de uma intelligentzia, pois esses deteriam o poder
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de compreender e transportariam alguns princípios já declarados socialmente
para a área procedimental do direito.

Mesmo com as diferenças conceituais, a ideia central que deve fixar
tanto os defensores dos eixos procedimentalistas ou substancialistas, está
ligada ao reconhecimento do Poder Judiciário, como uma instituição impor-
tante e estratégica nas democracias contemporâneas, tendo como papel de-
terminante a garantia da autonomia individual e cidadã.

No caso brasileiro em especifico, a discussão sobre o processo de ju-
dicialização da política remete a análise histórica das variantes constitucio-
nais que marcaram a construção e evolução da nossa jovem democracia. 

Para muitos pesquisadores de textos constitucionais como Haber-
le(1997) quem formulou o conceito de Constituição aberta ,  a Constituição é
a “ sociedade mesma constituída, e sua interpretação é um processo aberto
que envolve, no Estado de direito, uma democracia de cidadãos”.Haberle
(1997,b)  retoma os  conceitos rousseaunianos, que estão de certa forma inse-
ridos nos  textos constitucionais como o de 1988 como transcreve a definição
de Rousseau  “ a noção do povo como essência e expressão da vontade geral”.

Embora para termos um terreno sólido e buscar efetivamente o enten-
dimento proclamados tanto por Haberle( associação entre constituição e de-
mocracia ) e Rousseau  outro pesquisador dessa temática Paulo  Bonavides,
irá afirmar que a aplicação de uma Constituição aberta , requer alguns re-
quintes básicos de consenso democrático, base social estável , pressupostos
institucionais firmes, cultura política bastante ampliada e desenvolvida , fa-
tores esses que são difíceis de encontrar em sistemas políticos e sociais nas
nações tidas subdesenvolvidas ou em desenvolvimento como a brasileira. 

Portanto para uma real aplicação de aceitação das garantias constitu-
cionais, é necessária uma sociedade capaz de assimilar as construções cívi-
cas e de cultura política democrática, com sua participação ou quando não
do real entendimento do contexto que se aplica. 

Cittadino (2000), conclui que “é, portanto, pela via da participação po-
lítico-jurídica, que se processa a interligação entre os direitos fundamentais
e a democracia participativa”3.

Assim, a política encaminha-se para a judicialização, na medida em
que as efetividades dos direitos assegurados constitucionalmente busquem
viabilizar o encontro da comunidade geral os propósitos definidos, já decla-
rados pela Constituição. 

Paulo Bonavides, segundo Vianna, apresenta a mais lógica justificação
para a necessidade da judicialização da política em países como o Brasil,
afirmando o seguinte: 

“A Constituição aberta levanta, entre outras, a questão medular da validade
da democracia representativa clássica e tradicional ao modelo vigente na
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América Latina, de natureza presidencialista [...]. Sem os meios de produzir
legitimidade capaz de manter os titulares do poder no exercício de uma auto-
ridade efetivamente identificada com os interesses da cidadania, o bem-
estar, a justiça e a prosperidade social. A velha democracia representativa já
nos afigura em grande parte perempta, bem como desfalcada da possibili-
dade de fazer da Constituição [...] o instrumento da legitima vontade nacio-
nal e popular [...]. A Constituição aberta, que põe termo a uma ordem consti-
tucional assentada sobre formalismos rígidos e estiolantes, somente se
institucionalizará, a nosso ver, em sociedade por inteiro franqueada à supre-
macia popular. De tal sorte que a politização da juridicidade constitucional
dos três poderes possa fazer assim legitimo o sistema de exercício da autori-
dade, com o funcionamento dos mecanismos de governo transferidos ao ar-
bítrio do povo”. (BONAVIDES,1993, p 9-10).

No cerne dessa discussão, a lógica constituinte para muitos autores lo-
grou grande êxito no que tange a participação efetiva de uma comunidade
de interpretes da Constituição, que viria a desencadear em um amplo pro-
cesso de questionamentos oriundos de diversas instituições e de grupos da
sociedade civil. 

Esse prognóstico é direcionado a participação da chamada intelligent-
zia jurídica, pelo grande prestigio e domínio de temas do direito constitu-
cional, da Carta portuguesa de 1976 e da teoria construída pela filosofia do
direito alemão.

Embora a divisão de poderes muito bem definida pelo texto constitu-
cional brasileiro, não vemos novas práticas sociais, mas apenas a limitação
no cumprimento das funções simbólicas, por um Supremo Tribunal Federal,
adverso a qualquer tentativa de entendimento jurisprudencial capaz de equa-
cionar conflitos. 

Com a promulgação da Constituição vemos uma intensa valorização
das instituições da democracia representativa, orientados pelo clamor de
mudanças nas estruturas sociais, pela via de projetos eleitorais consistentes,
apoiados em candidatos que demonstravam uma aparente mudança social.

O Poder Judiciário, como afirma Vianna (1999) torna-se um lugar para
a busca da proteção social, processo subsequente a deslegitimação do Esta-
do, frente às demandas dos setores mais pobres e desprotegidos, vendo nesse
órgão do Estado um pouco de expectativa de direitos e cidadania.

Como os autores aqui analisados defendem a judicialização da política,
foi concretizada mais diretamente não por alguns determinantes institucionais,
como o Poder Judiciário, mas sim, pela descoberta da sociedade civil, e tam-
bém pela leitura da obra legislativa do constituinte de 1988, como de fato se
comprova nos Juizados Especiais, para o acolhimento de pequenas causas. 
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Esses fóruns propiciaram uma forma de democratização social pela fa-
cilitação do acesso à justiça. Assim, a mobilização de uma sociedade para
defesa dos seus interesses e direitos, contribuirá em muito para reconstitui-
ção do “tecido da sociabilidade” (VIANNA,1999) por meio de ambientes
institucionais oriundos do processo desencadeado pelas novas vias de acesso
à justiça.

O CARáTER EMANCIpATÓRIO DO DIREITO:
RECONSTRUINDO O DIáLOGO DE BOAVENTURA DE
SOUZA SANTOS E FRANZ NEUMAN
O século XX mais precisamente a partir dos anos oitenta foi marcado por
grandes transformações na América Latina, sendo  visto que a grande parte
sul do continente americano como exemplo Brasil, Colômbia, Bolívia e Ar-
gentina mais precisamente, se transformaram em um grande laboratório de
análises políticas e sociais advindas dos Estados Unidos e Europa , no que
tange modelos e práticas de construções  econômicas e jurídicas  que gera-
ram um impacto nas relações sociais desde os modelos de contrato de tra-
balho,  uso do direito e a sua correlação com as demandas sociais particu-
larmente especificas dos países latino americanos citados  . Nesse sentido o
que foi se constituindo estava no compito de diversos modelos teóricos em-
basados nas trincheiras liberais como também em outros extremos permea-
dos por ideais de vertentes socialistas. 

Nesse sentido, busca-se a grosso modo entender esses modelos teóricos
e vislumbrar   em larga escala a sua aplicabilidade no que tange a reinvenção
dos mecanismos de emancipação social, que por vezes, tendem a direcionar
para o campo conversador dentro de um emaranhado complexo das diversas
interpretações do direito que irá ser determinante nas formas de combate de
uma agenda conversadora corporificada nos espaços sociais e políticos ine-
rentes a relação entre o direito e a emancipação.

Segundo Boaventura para entender a questão da emancipação social
pela via do direito, faz-se necessário compreender como se constrói a ques-
tão da reinvenção do direito dentro de um ambiente autônomo basicamente
ocidental e de que modo essa reinvenção possibilite pensar o que chamamos
de emancipação social fora das fronteiras da modernidade ocidental (2008,
p. 9). Converge-se na questão da reinvenção do direito defendida pelo autor,
mas também se abre espaço para pensar se a sociedade e seus diversos agru-
pamentos políticos culturais vislumbram os diversos problemas sociais que
podem ser superados pela emancipação social. 

No campo da reinvenção do direito em consonância a problemática con-
temporânea do seu uso, acerca da chamada emancipação social , entende-
se como atraso ou mesmo retardo a construção solida de um modelo global
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neoliberal que impactaria no papel do Estado de direito e os processos de re-
formas judiciais em debate no chamado sistema mundo (SANTOS, 2008a, p.
11), nesse sentido , o campo jurídico estaria sobre o ataque constante de mo-
delos pré-determinados cujo o objetivo é descaracterizar o direito como ele-
mento da emancipação social . Cria-se nesse contexto um movimento contra
hegemônico que nas palavras de Boaventura funcionaria como barreira contra
ao que o autor define de globalização hegemônica neoliberal.  

Notadamente a onda neoliberal que se propagou pelo mundo nos anos
80, e ganha um tipo de corporificação na América Latina, não recai somente
sobre o eixo econômico do sistema globalizante, mas também sobre os as-
pectos sociais e culturais. Nesse sentido faz-se necessário uma reinterpreta-
ção desse fenômeno e as suas implicações na estrutura do Estado como tam-
bém o grau de influência e controle sobre as instituições judiciais. Analisa-se
como intermeio desse processo a criação de forças, organizações e movimen-
tos contra- hegemônicos, sempre com um olhar do campo diretivo de onde
se pretende compreender, no caso dessa pesquisa a América Latina e como
campo de estudo a Colômbia e o Brasil e as suas instituições judiciais. 

Na perspectiva de Santos (2008, p.11) a construção de ações contra he-
gemônicas aparece na assunção do direito como elemento chave da eman-
cipação social assim: “a questão do papel do direito na busca da emancipa-
ção social é, atualmente, uma questão contra hegemônica, que deve
preocupar todos quantos, um pouco por todo o sistema mundo, lutam por
uma globalização hegemônica neoliberal” (SANTOS, 2008, p.11).

Ao mesmo tempo que a onda neoliberal globalizante propagou-se pelo
mundo sobre a avantesma da dominação e exclusão , essa mesma onda cor-
porifica meios para condições e junções de forças organizadas em movimen-
tos e organizações contra hegemônicas  em diversas partes do mundo, apro-
ximando os grupos de luta pelas suas diferenças ideológicas , mas  sobre a
máxima da construção de projetos emancipatórios, que  embora distintos entre
si , contudo  convergentes no uso do direito como elemento de emancipação
social. Esse aparente uso do direito como parte do processo emancipatório
corresponde em linhas gerais a uma reinvenção do direito como forma a uma
objetividade mais aparente no contexto de um espaço fora do campo ocidental,
mas que se aglutina as reivindicações dos diversos grupos sociais e dos mo-
vimentos que se dedicam a uma alternativa a globalização neoliberal.

Nesse contexto Boaventura afirma que dentre as normatividades im-
postas pela lógica neoliberal é interessante compreender o viés do contexto
social, político e econômico que irá determinar como determinadas praticas
se organizam em contraposição ao status quo generalizante dessa onda
(SANTOS, 2011, p. 12). 

Observa-se segundo Santos (2003, p.12) uma dualidade logica entre os
termos conceituais de contrato social e fascismo social. A ideia de Boaventura
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em fazer o uso desses conceitos, recai sobre o campo da interpretação das
responsabilidades inerentes ou não ao Estado. 

Franz Neuman ao construir a lógica emancipatória edifica como aspec-
to argumentativo uma crítica ao liberalismo e a democrática, amplamente
teorizada nos tempos do estado nacional socialista na Alemanha.  O estado
liberal é descrito como sendo algo nocivo ou mesmo um estado inapto, uma
caracterização irreal da ideia de liberdade, nas interpretações de Neuman
(2003, p.303) “ o direito no liberalismo é mecanicista, ele serve apenas aos
interesses privados”, afirma também que liberalismo e o direito são exclu-
dentes e o juiz seria uma máquina para administração pública. 

Como pode ser visto Neuman (apud GERBER) esclarece as diversas
analises críticas ao liberalismo moderno principalmente ao seu grau de in-
fluência nas estruturas dos estados “ o estado liberal é considerado “neutro”
e “ negativo”, um “ estado fictício”, um mero aparelhamento”, outra defini-
ção amplamente aceita é que o liberalismo “ é a mera degeneração da ideia
de liberdade”. 

No conjunto dessas posições críticas dentro dos regimes de estado forte
, a democracia é vista como uma composição de massa desorganizada , ela
nas palavras dos críticos desconhece de fato o povo , como também no que
tange um de seus pilares que seja a separação dos poderes , compromete o
Parlamento , daqui veja a crítica mais direta de uma frase de Carl Schmidt
( 1933) “ o parlamento é o local para a competição irrestrita , para as mais
explicitas batalhas de interesses, para a fome de poder “. Nesse sentido não
restaria duvida que o direito no conjunto dessas interpretações assumiria
um caráter puramente mecanicista, servindo apenas para os interesses pri-
vados (NEUMAN, 2003). 

Neuman ao contrário, distancia-se dessas interpretações e compreende
que o direito liberal assumiria sim um caráter emancipatório, segundo o
autor a relação entre direito e emancipação social se configura no nível das
instituições ou melhor na existência do Estado de Direito. Segundo Rodri-
guez (2013, p. 21) “ a emancipação não é pensada como uma prática externa
ao Direito, mas como imaginação exercitada na imanência das instituições”. 

O centro de debate proposto por Neuman está na qualidade objetiva do
direito ou melhor na centralidade das formas institucionais que tornariam
possível a realização da justiça, grosso modo, a efetivação da possibilidade
dessa realização está relacionada não somente nos ideias de liberdade que
se encontra em amplo aspecto em algumas teses do capitalismo, como tam-
bém é importante entender se somente o aspecto da garantia de liberdade ou
se essa relação permitiria construir uma espaço de luta pela igualdade ( RO-
DRIGUEZ, 2013, p.21) .
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SÍNTESE DE DOIS CASOS ANALISADOS –
pROTAGONISMO x EMANCIpAÇÃO
Embora esse estudo esteja em andamento e de modo a responder empirica-
mente as questões ora levantadas na introdução desse texto, nós buscaremos
associar a teoria a pratica analiticamente aos estudos dos casos de temas pa-
ralelos em um amplo aspecto o que se relaciona aos afrodescendentes no
Brasil e na Colômbia. Os dois casos abaixo selecionados buscam exempli-
ficar pontos de convergência através da intepretação do objeto da ação pro-
posta e na construção de parte da decisão dos Tribunais. 

TEMáTICA: DIREITOS FUNDAMENTAIS DA COMUNIDADE NEGRA

SUBTEMA: DIREITOS ECONÔMICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS

Trechos do Acordão

STF ADF 41/DF
“Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afir-
mativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se
funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda
existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os ci-
dadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promo-
ção do reconhecimento da Supremo Tribunal Federal”

CCC - T-422/96
“A condição de que a comunidade tenha uma determinada base espacial para
“diferenciá-la de outros grupos” não parece ser o caso se for aplicada a gru-
pos que sofreram no passado de serem vítimas e que foram sujeitos a pilha-
gem e perseguição permanentes.  A história colombiana foi fortuitamente
falsa da subtração violenta de terras dos índios e da expatriação forçada dos
negros da África que foram arrancados do solo para trabalhar nas terras de
outras pessoas. Entende-se que a admissão do critério do Tribunal levaria à
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Justiça Numero Titulo  

CCC T – 422/96 Diferenciação positiva em favor da comunidade negra: ação que pede ao 
Conselho Distrital de Educação do Distrito de Santa Marta a participação 
de pretos junto ao referido conselho. Segundo partes da sentença, a não 
participação dos pretos prejudicaria o direito a igualdade e o acesso à 
educação e a cultura. 

STF ADC-  41/DF Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em  
concursos públicos. Constitucionalidade da lei nº 12990/2014. Ação pede  
a constitucionalidade à lei 12990/2014 que reserva a pessoas negras 20% 
das vagas oferecidas em concursos públicos.  



falta de proteção das comunidades ancestrais e à chegada da África, particu-
larmente do último preso nas cidades, fazendas e fazendas”.

CONCLUSÃO
Esta parte do trabalho corresponde a uma abordagem introdutória da minha
pesquisa que embora em andamento tem como objetivo apresentar elemen-
tos teóricos e empíricos do protagonismo dos Tribunais Constitucionais Bra-
sileiro e Colombiano no que tange a lógica da emancipação social. O debate
está sendo desenvolvido sob ângulo das teorias da judicialização da política
e, suas diversas ramificações dentro do contexto da dualidade política e di-
reito, como campo de construção de modelos de reconhecimento social.

A discussão norteou-se por pressupostos identificados nos textos ana-
lisados sobre a compreensão acerca do real problema da marginalização de
membros das sociedades analisadas especificamente negros e indígenas,
onde a máxima da relação observada foi busca constante nas sociedades mo-
dernas por um espaço de garantias reais de seus direitos individuais e cole-
tivos, não deixando de ressaltar que Estado trabalha como mediador e defi-
nidor de algumas políticas públicas que orientam esse novo momento.

A construção de uma cidadania ativa, associada às vertentes de uma
democracia participativa, contribui para “judicialização da política”, visto
que a compreensão de problemas de cunho político - jurídico, como a chegar
até o poder judiciário, obrigando esse órgão a uma manifestação das ques-
tões oriundas de determinados grupos sociais, cujo objetivo é reconheci-
mento de seus direitos e garantias individuais a priori tendo como conse-
quência a construção de suas identidades. 

Assim, grandes debates formam-se nesse contexto, sendo assim, apre-
sentamos como aspecto interpretativo esses debates, que em determinadas
situações acaloram os ânimos, mas refrescam a alma daqueles que estão su-
jeitos a esse nível de desigualdade. As interpretações partem tanto da socie-
dade civil organizada, das universidades e suas políticas próprias quanto
também do legislativo brasileiro. Portanto, a todo o momento vemos ques-
tões serem levadas aos quadros do judiciário, no anseio do reconhecimento
de quem se propõe ser visto pela sua diferença e quando as decisões são to-
madas positivamente ou mesmo com a abertura do debate, todos os proces-
sos de construção das identidades sociais se fortalecem ainda mais, fazendo
valer seu ideal de cidadão dentro de um Estado de direito. 
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NOTAS

1 Cita-se aqui as grandes Revoluções do Século XIX, e a emersão dos direi-
tos fundamentais.

2 Przeworski, Adam, Capitalismo e Social – Democracia, São Paulo, Com-
panhia das Letras, 1989, p 247. O autor se preocupa em explicar a lógica reinante
entre socialismo e formas de participação pela política, através do jogo parlamen-
tar. Narra todo o processo de ascensão de mudança do processo democrático da
lógica socialista.

3 Giselle Cittadino, Pluralismo, direito e justiça distributiva 19.
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GÊNERO E ESFERA POLÍTICO- ELEITORAL: 
A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
POLÍTICOS DAS MULHERES À LUZ DA TEORIA
DE NANCY FRASER
GENDER AND THE POLITICAL-ELECTORAL SPHERE: 

THE REALIZATION OF THE FUNDAMENTAL POLITICAL RIGHTS

OF WOMEN IN THE LIGHT OF NANCY FRASER’S THEORY

Amanda Netto Brum1

Jéssica Cristianetti2

Resumo: No ranqueamento mundial que abarca a presença feminina no
Parlamento, o Brasil se situa entre os últimos países, o que significa, segun-
do leciona Grazziotin (2015), que contempla a centésima décima sétima
posição na classificação mundial de mulheres parlamentares dentre outros
190 países. Em consonância com a edição de 2015 do Mapa da União
Interparlamentar e da Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres,
isso também revela condição desfavorável no que diz respeito aos países
da América do Sul. Nessa perspectiva, objetiva-se, neste trabalho, anali-
sar o déficit de participação política feminina à luz da teoria tridimensional
de Fraser, que propugna alcançar o reconhecimento (status social), a re-
distribuição (âmbito econômico) e a representação (político) com vistas a
atingir a paridade de participação no âmbito das sociedades democráti-
cas. Para tanto, convém que as mulheres tenham concretizadas as três es-
feras para possibilitar a paridade de participação e consequentemente a
plena participação política, conquistando a concepção efetiva democrá-
tica de justiça social a esse grupo. À vista disso, a pesquisa se estruturou
pela análise crítica do discurso feminista e pelo método de indução ana-
lítica, com a técnica de pesquisa da documentação indireta.

Palavras-chave: Gênero;Esfera Político-Eleitoral; Paridade de Participa-
ção; Teoria do Reconhecimento.

Abstract: Brazil is among the last countries in the world ranking of female
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presence in the Parliament. This means, according to Grazziotin (2015),
that the country is in the hundred and seventh position in the world ranking
of women in parliaments among 190 countries, as evidenced by the
2015 edition of the Map of the Inter-Parliamentary Union and the United
Nations) Women. In this paper, the objective of this paper is to analyze
the deficit of female political participation in the light of Fraser’s three-di-
mensional theory, since this is to achieve recognition (social status), redis-
tribution (economic scope), and (political) representation, with the objec-
tive of achieving parity of participation in the framework of democratic
societies. It is necessary for women to have fulfilled these three spheres in
order to enable parity of participation and, consequently, full political par-
ticipation, by achieving an effective democratic conception of social jus-
tice for this group. The research is structured by the critical analysis of fem-
inist discourse and by the method of analytic induction. The research
technique is indirect documentation.

Keywords: Gender; Political-electoral sphere; Participation parity; Theory
of Recognition.

INTRODUÇÃO
O Brasil abrange uma das últimas colocações entre os países que compõem
oranqueamento mundial de presença feminina no Parlamento, o que signi-
fica, em concordância com os pressupostos de Grazziotin (2015), que se
situa na centésima décima sétima posição na classificação mundial de mu-
lheres parlamentares, dentre outros 190 países. A edição de 2015 do Mapa
da União Interparlamentar e da Organização das Nações Unidas (ONU) Mu-
lheres confirma a posição desfavorável relativamente aos países da América
do Sul. Diante da problemática que se desvela, entende-se como premente
a análise detalhada sobre o déficit de participação política feminina à luz da
teoria do reconhecimentoelaborada por Nancy Fraser,fundamentando-se em
sua abordagem tridimensional, que contempla o reconhecimento (status so-
cial), a redistribuição (âmbito econômico) e a representação (político) - es-
feras entendidas conjuntamente e de forma imbricada, a fim de atingir a pa-
ridade de participação no âmbito das sociedades democráticas.

Ocorre que,por meio do padrão discursivo dual do público/privado,
institucionalizou-se que o espaço feminino é o privado, enquanto o mascu-
lino, o público. Contudo, mesmo que diversas mudanças na organização das
esferas sociais e culturais venham ocorrendo, as representações de poder ainda
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constituem espaços privilegiados da dominação masculina. (FRASER, 2009).
Nesse âmbito, enfatiza-se o flagrante baixo número de mulheres nas disputas
eleitorais no contexto social (MACEDO, 2014): no último processo eleitoral
(em 2016), por exemplo, apenas 12,92% candidaturas femininas disputaram
o cargo para prefeito, embora as mulheres no cenário eleitoral brasileiro re-
presentem 52% do universo de pouco mais de 144 milhões de eleitores. 

A histórica sub-representação das mulheres no cenário político-eleito-
ral desencadeou a necessidade da produção legislativa no sentido de incen-
tivar e de estabelecer maior participação feminina no processo político-elei-
toral. Desde 1997, vigora no Brasil a chamada Cota de Gênero nos sistemas
proporcionais, por meio da Lei nº 9.504/1997. Odéficit de participação po-
lítica feminina no Brasil se potencializa por fatores como as representações
simbólicas que estigmatizam mulheres, inferiorizando-as (subordinação de
status) e, sobretudo, o efetivo impacto da sobrecarga decorrente do trabalho
reprodutivo no que concerne às tarefas domésticas (esfera econômica).
(FRASER, 2009).

Nesse panorama, compreende-se que o acesso à política institucional
configura um desafio que pressupõe um modelo tridimensional no qual as
injustiças nas esferas do reconhecimento, da redistribuição e da representa-
ção devem ser concebidas como analiticamente distintas - mas interconec-
tadas - reforçando-se mutuamente. Ou seja, é pertinente que as mulheres te-
nham concretizadas as três esferas para viabilizar a paridade de participação
e consequentemente a plena participação política, alcançando a concepção
efetiva democrática de justiça social ao seu grupo. (FRASER, 2009).

Portanto, a relevância da problemática deste estudo para o Direito re-
side no questionamento que promove à concepção da paridade participativa3

e, sobretudo, à efetivação dos direitos fundamentais políticos das mulheres.
Por fim, a pesquisa se estruturou pela análise crítica do discurso feminista
e pelo método de indução analítica, com a aplicação da técnica da documen-
tação indireta.

1 (DES)CONSTITUINDO GêNERO NA ESFERA pOLÍTICO-
ELEITORAL
Não se contempla o início da precarização4 social - e especialmente da política
das mulheres - com exatidão na história da sociedade, embora ainda seja natu-
ralizada e normalizada nas estruturas sobre as quais as sociedades modernas
se assentam. O androcentrismo e o sexismo cultural continuam com a imposi-
ção de toda a sua força de interdição, de desqualificação e de abjeção às mu-
lheres, e a divisão entre os sexos (masculino x feminino) ao mesmo tempo em
que estabelece, na ordem social, precarizações e abjeções5 por meio da lógica
binarizante - a começar pela divisão culturalmente e socialmente construída
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entre feminilidades e masculinidades - também legitima a lógica da reprodução
do padrão discursivo normativo hegemônico. (BOURDIEU, 2002).

Nesse contexto em que as distinções sexuais se concebem em termos
de controle e como forma de silenciamento das mulheres, revela-se impres-
cindível alargar e redefinir as noções tradicionais da concepção de gênero
(SCOTT, 1995) para incluir tanto as experiências das desconstruções sub-
jetivas dessa categorização quanto as implicações históricas, sociais, cultu-
rais, jurídicas, discursivas e políticas das lutas pelas reivindicações das ocu-
pações e das representações dos espaços públicos pelas mulheres.

Por conseguinte, haja vista que a categorização de gênero contempla a
forma primeira de significar as relações de poder (SCOTT, 1995), e que o
poder6 foi - e ainda é - marcado pela hierarquização e pela centralidade da
força masculina, os espaços públicos nos quais esse poder é pensado, arti-
culado, produzido, reproduzido e exercido,sintetizam-se como locais de do-
minação e de circulação eminentemente masculina. E é nesse cenário que a
voz feminina foi -e ainda é - restringida, interditada e desqualificada nas es-
truturas postas pela ordem social hegemônica. 

Institucionalizou-se, no contexto social - a partir do padrão discursivo
dual do público/privado - compreensões androcêntricas e sexistas de que o
espaço feminino é o privado, e o masculino, o público. A dicotomia públi-
co/privado acabou definindo contornos rígidos às manifestações da indivi-
dualidade feminina, e com isso impedindo que as mulheres participassem
(e participem) de forma igualitária da vida cotidiana, da construção dos sa-
beres e dos espaços públicos. O resultado consiste num círculo vicioso de
precarização cultural, social e política, de subordinação econômica e de au-
sência da participação das mulheres nas esferas públicas. (FRASER, 2009).

Além do mais, no que tange à construção da ideia de esfera pública e de
justiça habermasiana, Lara e Fine (2007, p. 37), com base nas contribuições de
Fraser (1990),analisam e postulam que“a exclusão das mulheres e de outros
grupos de pessoas foi fundamental para todo o processo de constituição de uma
esfera pública burguesa”. A ideia de esfera pública habermasianacolaborou,
portanto, não somentepara a concepção burguesa constituída por homens
(brancos, heterossexuais e com vasto poder econômico), mas fundamental-
mente para a manutenção da precarização e da abjeção feminina.Diante disso,
Fraser (2009) preconiza que os conflitos que envolvem a categoria de gênero
devam ser significados como um projeto político mais amplo na ordem social. 

É necessário, de acordo com a concepção de Fraser (2009), combater as
injustiças sociais a partir da perspectiva desconstrutiva que demanda a efeti-
vação das dimensões de redistribuição, de reconhecimento e de representação
- enquanto concretização e efetivação de direitos fundamentais - e retome
aquela normatividade que conduza à emancipação e ao empoderamento. À
vista disso, mesmo que diversas mudanças na organização das esferas sociais
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e culturais venham ocorrendo, as representações de poder ainda sintetizam
espaços privilegiados da dominação masculina (FRASER, 2009) - sociais,
culturais, jurídicos e políticos nacionais. O cenário político-eleitoral brasilei-
ro, por exemplo, “ainda que a Constituição Federal de 1998 elenque disposi-
tivos de grande importância para o fim da tradicional discriminação sofrida
pelas mulheres” (ZENI, RECKZIEGEL, 2010, p. 123), tem sido ocupado he-
gemonicamente pelos homens.

Nesse âmbito, evidencia-se o flagrante baixo número de mulheres nas
disputas eleitorais no contexto social (MACEDO, 2014). Nos últimos três
pleitos, ilustrativamente, nas candidaturas pelo sistema proporcional, as mu-
lheres totalizaram 31,5%, nas eleições municipais de 2012, e 29,98% nas
eleições gerais de 2014 dos políticos na disputa; já nos processos eleitorais
municipais deste ano, a participação feminina - embora tenha apresentado
pequena alta, ao representar 31,7% - ainda demonstra a sub-representação
feminina na conjuntura político-eleitoral brasileira7. 

Oportunamente, ressalta-se que tais números são, ainda, mais repre-
sentativos se considerarem-se as disputas em que o sistema eleitoral é ma-
joritário8. No último processo eleitoral (2016), apenas 12,92% abarcaram
candidaturas femininas na disputa ao cargo para prefeito9, muito embora as
mulheresno cenário eleitoral brasileiro estimem 52% do universo de pouco
mais de 144 milhões de eleitores10.

A histórica sub-representação das mulheres no cenário político-eleito-
ral desencadeou a necessidade da produção legislativa no sentido de esti-
mular e de ampliar a  participação feminina no processo político-eleitoral.
Desde 1997 vigora, no Brasil, a chamada Cota de Gênero nos sistemas pro-
porcionais, por meio da Lei nº 9.504/1997. Muito embora tal legislação, que
a partir da minirreforma eleitoral de 2009 promovida pela promulgação da
Lei nº 12.034/2009, passou a documentar enunciado vinculativo, e não me-
ramente programático, de que “[...] cada agremiação partidária ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta
por cento) para candidatos de cada sexo” (MACEDO, 2014, p. 219) para
eleições proporcionais não mencione quais gêneros devem compor os refe-
ridos percentuais, por seu caráter de promoção da participação feminina é
vista como ação afirmativa que visa efetivar, ao menos, o acesso mínimo
das mulheres no cenário político-eleitoral.

Isso ocorre porque, como já mencionado, a esfera política-eleitoral na-
cional congloba um cenário hegemonicamente masculino. O reconhecimento
do direito de votar e de ser votada11 não significou efetivamente às mulheres
a garantia de representatividade nesse espaço público. Esse não reconheci-
mentodesencadeia questionamentos ao Judiciário no que tange àsub-repre-
sentatividade feminina no espaço político-eleitoral, como por exemplo, a si-
tuação da infração à regra da cota de gênero. (MACEDO, 2014).
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Ademais, “a história brasileira no que se refere à participação da mu-
lher na atividade política fala por si mesma, clamando por intervenção dos
três Poderes para superar um status quo que a pós-modernidade não mais
avaliza”. (MACEDO, 2014, p. 218). Em contrapartida, contemporaneamen-
te, quando se trata (exemplificativamente) da atuação jurisdicional eleitoral
no que atine à concretização e à efetivação dos direitos fundamentais polí-
ticos das mulheres ou dos questionamentos que englobam a efetivação da
paridade de participação feminina, tal instituição, por meio de seus discursos
presentes nas decisões eleitorais, apresenta-se pouco sensibilizada a tais
problematizações (MACEDO, 2014), posto que a afirmação dos direitos po-
líticos às mulheres não se encerrou com a concretização do direito de voto.
(CAMPINHO, 2014). 

Todavia, a conquista não foi capaz de, por si só, alterar o quadro de pre-
carização e de desigualdades sociais, culturais e políticas experimentadas
pelas mulheres. A dicotomia público/privado continuou exercendo sua força
de repressão e de interdição, e em muitos momentos, o nãoreconhecimento
e o retrocesso de direitos marcaram - e ainda marcam - as vivências femini-
nas.De lá para cá,muitas foram as ondas e as provocações suscitadas pelo
movimento feminista nos diversos contextos culturais e sociais ocidentais,
inclusive no Brasil. 

Inseridas em questionamentos, várias interrogações foram elencadas
não apenas quanto à (des)construção da concepção de gênero, mas à orga-
nização social hegemônica da relação de poder estabelecida entre os sexos.
(SCOTT, 1995).Há que se considerar, nesse contexto, que o Feminismo,
com múltiplos discursos, foi alavancado pelas lutas e pelos discursos que
propunham - e propõem -fundamentalmente a reconstrução das identidades
femininas, desestabilizando e subvertendo as instituições sociais das marcas
de gênero. (BUTLER, 2015a). 

No entanto, nas variadas fases do movimento, diversas outras foram as
bandeiras de luta do movimento, pois as necessidades políticas de cada
tempo possibilitaram e ainda possibilitam discursos distintos em diferentes
contextos históricos. (SCOTT, 1995).Além disso, as intersecções sociais e
culturais do Feminismo com os movimentos de lutas de diferentes classes e
grupos configuraram e delinearam diferentes espaços, assim como diversas
fases, as quais se popularizaram como ondas desse movimento. (NARVAZ;
KOLLER, 2006).

Então, por meio da oposição à subordinação social e da dominação ex-
perimentada pelas mulheres a primeira onda do movimento feminista foi es-
truturada, ocasionando, ao questionar a transformação do estado da relação
de poder estabelecida entre os sexos, impactos substanciais nas relações so-
ciais, culturais e políticas. (BOURDIEU, 2002). Destarte, a primeira onda do
Feminismo teve iníciono século XIX: “nasceu como um movimento liberal
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de luta das mulheres pela igualdade de direitos civis, políticos e educativos”
(NARVAZ; KOLLER, 2006, p. 5), os quais, até então, eram reservados ex-
clusivamente aos homens. O movimento sufragista, estruturadoinicialmente
na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos e na Espanha, representou a
maior importância da onda e teve influência basilar ao surgimento do Femi-
nismo. (NARVAZ; KOLLER, 2006). 

No Brasil, as primeiras vozes feministas ecoaram ainda na segunda dé-
cada do século XIX, embora somente no início dos anos 1930 que o direito
ao voto feminino tenha sido conquistado. “Direito conquistado explicita-
mente em 1932 e, incorporado à Constituição de 1934, o voto feminino
marca uma das mais significativas vitórias feministas em prol da capacidade
política das mulheres” (GOMES, 2012, p. 76). 

Para além disso, simbolizou o início do reconhecimento dos direitos
fundamentais políticos das mulheres (SARLET, 2012) e principalmente
aponta para um projeto emancipatório. Nesse sentido, na década de 1980,
no cenário brasileiro, com a luta pela redemocratização do país, o movimen-
to feminista ampliou sua atuação, e ao sensibilizar o legislador constituinte
com o lema Constituição para valer tem que ter Direitos da Mulher, somou
algumas vitórias no texto constitucional de 1988. (GOMES, 2012).

Outrossim, frutificando,por um lado, da conquista da luta por direitos,
e de outro, da conservação da organização política das instituições de poder,
a Constituição Federal de 1988 incorporou um rol de direitos e de garantias
fundamentais. Buscando igualar as oportunidades no campo da política, pro-
mulgou-se a Lei nº 9.504/1997 (BRASIL, 1997), ainda que as cotas desti-
nadas às mulheres limitem-se às candidaturas - ou em outras palavras, não
assegurem cadeiras no Congresso, em concordância com o artigo 10 §3º da
Lei supracitada sobre tal sistema.

Entretanto, a conquista da ampliação de direitos - especialmente os di-
recionados às mulheres - não foi acompanhada da transformação nas estru-
turas e nas instituições de poder. Percebe-se assim que a concretização efetiva
dos direitos fundamentais das mulheres ainda esbarra em antigas estruturas
de poder conservadoras, sexistas e androcêntricas. (ESCRIVÃO FILHO;
SOUSA JÚNIOR, 2016). Logo, o déficit de participação das mulheres nos
espaços públicos de representação política-eleitoral nacional denota uma he-
rança na sociedade heterossexista que impede e inviabiliza a construção da
democracia plena no Brasil (BUNCHAFT, 2016). “A conquista do espaço
político pelas mulheres é lenta, muito havendo que ser conquistado ao efeito
de se concretizar, com plenitude, a extensão do conceito de direitos funda-
mentais políticos de forma isonômica”. (MACEDO, 2014, p. 212).
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2 TEORIA TRIDIMENSIONAL DE NANCy FRASER
À vista das questões que se descortinaram, reativar concepções emancipatórias
e de empoderamento pela análise tridimensional de justiça social pode estru-
turar um projeto democrático no presente contexto social. (FRASER, 2009).
Tal modelo permite desconstruir mecanismos naturalizados e institucionaliza-
dos na esfera do reconhecimento, da redistribuição e da representação, os quais
impedem a participação efetiva das mulheres como pares nas interações sociais
dos espaços públicos. (BUNCHAFT, 2016). Assim, aproximar as dimensões
conceituais aos discursos jurídicos se torna de fundamental importância para
que se possa pensar na concretização dos direitos fundamentaispolíticos das
mulheres a partir da representação efetiva no espaço político-eleitoral.

O pressuposto teórico de Fraser versa sobre uma teoria deontológica
que tenciona a superioridade do justo sobre o bem, portanto, configura uma
tese sobre justiça,e não sobre autorrealização como éticas teleológicas de
Taylor e Honneth12.

Dessa forma, a possível transformação para uma sociedade que efetive
a paridade de participação entre os gêneros pode ser articulada pela cons-
trução teórica de Fraser (2009), que sustenta uma crítica feminista que se
opõe à precarização das mulheres e, para tanto - a partir de um projeto de-
mocraticamente informado (BUNCHAFT, 2016) - propõe a desinstitucio-
nalização dos padrões valorativos culturais que impõem a desigualdade
entre os sexose o combate das injustiças distributivas, uma vez que o gênero
como relação primária de poder estrutura a divisão do trabalho entre traba-
lho produtivo e doméstico não assalariado nas esferas do reconhecimento,
da redistribuição e, em especial, da representação.(FRASER, 2009).

A discriminação contra mulheres constitui uma categoria híbrida de-
corrente da injustiça distributiva, da ordem de status na sociedade e da esfera
do político, porque o gênero estrutura a divisão fundamental entre trabalho
produtivo remunerado ocupado por homens e trabalho doméstico não re-
munerado atribuído a mulheres.O não reconhecimento de mulheres se dá
quando são consideradas inferiores em relação aos homens, tornando-se sus-
cetíveis à exclusão social e à marginalização política, à negação dos direitos
e às proteções iguais de cidadania. 

Já a má distribuição diz respeito à injustiça econômica, como no caso
de as mulheres receberem remuneração inferior a dos homens.A falta de re-
presentação, por sua vez, refere-se à esfera do político,que vem a compor o
quadro teórico de Fraser posteriormente, e justifica-se pela necessidade de
pensar as problemáticas para além do nível territorial, tendo em vista que
as demandas passam a serem realizadas em âmbito transnacional. Um exem-
plo dessa condição envolve o movimento feminista, o qual reivindica refor-
mas de legislação internacionalmente, e não mais apenas contra formas pa-
triarcais locais. (FRASER 2009).
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Sublinham-se ainda os conceitos pelos quais Fraser (2001) distingue
remédios afirmativos e transformativos: os primeiros estão conectados ao
multiculturalismo dominante, em que advoga reparar o desrespeito por meio
da reavaliação das identidades injustamente desvalorizadas de grupos, dei-
xando intactos tanto o conteúdo dessas identidades quanto as diferenciações
de grupos que as embasam. Já o segundo seria a total mudança capaz de ata-
car a raiz do problema, modificando-o para algo totalmente novo. Por essa
visão da teórica pode-se compreender que cotas eleitorais representam ape-
nas um remédio afirmativo, pois não resolve o real problema-que é o não
reconhecimento de mulheres como iguais parceiras na atividade política, o
que seria algo apenas paliativo.

Com a concretização dos direitos fundamentais compreendida como
um processo de combate às precarizações, às abjeções e às desqualificações
experimentadas por determinados grupos, classes, sujeitos - como é o caso
das mulheres- e fundamentalmente materializando a luta pela efetivação do
reconhecimento de direitos ora previstos, porém sonegados, ora sequer re-
conhecidos (ESCRIVÃO FILHO, SOUSA JÚNIOR, 2016), combater a
inexpressividade da voz feminina na esfera política-eleitoral sob a perspec-
tiva de justiça social (por meio da concepção de paridade de participação)
revela-se influente para superar a histórica sub-representatividade experi-
mentada pelas mulheres nas interações sociais do espaço político-eleitoral. 

Na visão de Fraser (2014), para que seja possível que as esferas públi-
cas exerçam papel crítico democrático através da opinião pública legítima,
importa atingir dois requisitos, a saber,a condição de inclusividade e a con-
dição de paridade. A primeira significa que o debate democrático está aberto
a todos; já a segunda condição concerne à igualdade de oportunidades para
expressar interesses e para movimentar questões na agenda de discussões.

Portanto, a teórica infere que é primordial desenvolver um princípio
normativo que abranja as três dimensões da justiça e que o mais apropriado
para tanto é a paridade de participação, já que as três formas de injustiça (má
distribuição, não reconhecimento e ausência de representação) violam um
mesmo princípio. (FRASER,2010) Assim, frente ao princípio delineado por
Fraser, visualiza-se a possibilidade de igual participação de todos os indi-
víduos como pares nas interações sociais, sem excluir ninguém em razão do
não reconhecimento, da não distribuição ou da ausência de representação,
o que originaria um ato de violação à justiça.

Ademais, o referido princípio apenas pode se perfectibilizar de forma
dialógica por meio do processo democrático de debates públicos (Fraser,
2003b), ou seja, é aplicável em sociedades democráticas, como o Brasil, que
tenham por objetivo oportunizar a paridade de participação de todos os in-
divíduos, pois assim pode-se alcançar o consenso legítimo, uma vez que
todos os cidadãos participaram da escolha com suas diferentes concepções
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de vida boa.Fraser parte da esfera pública habermasiana13 e reitera a necessi-
dade de um conceito diferente da única esfera pública, logo, teoriza a neces-
sidade de múltiplas esferas - o que denomina como contrapúblicos subalternos
- pelas quais se pode potencializar a efetivação de demandas de grupos estig-
matizados, como negros, mulheres, homossexuais, transexuaise travestis.

Por meio do conceito de contrapúblico, “Fraser desenvolve uma ideia
mais dinâmica de lutas sociais ao mesmo tempo em que acrescenta uma di-
mensão mais política à noção de esfera pública.” (LARA; FINE 2007, p.
38). Bunchaft (2014) arremata que Fraser pretende demonstrar como em
processos discursivos da esfera pública os grupos sociais com desigualdade
de poder tendem a desenvolver estilos culturais desigualmente valorados.

Pensando-se na cultura política brasileira, com base na teoria de Fra-
ser, vê-se que o incremento da representação apenas se perfectibilizaria por
meio da constatação de certos públicos alternativos (contrapúblicos subal-
ternos) que inspiram a circulação de discursos de oposição de grupos mi-
noritários excluídos da esfera pública oficial - como negros, homossexuais,
transexuais.É, pois, nesse sentido que o movimento feminista trava suas
lutas, suscitando a reflexão e adiscussão sobre certasproblemáticas, a fim
de desvelar violências implícitas no cotidiano da mulher e de alcançar o
princípio de paridade de participação.Portanto, após o estudo da teoria do
reconhecimento de Fraser, analisa-se como pode auxiliar na potencializa-
ção da inclusão e no aumento da participação das mulheres na esfera pú-
blica democrática.

3 ANáLISE DA pROBLEMáTICA DA pARTICIpAÇÃO
pOLÍTICA DAS MULhERES À LUZ DA TEORIA DE
FRASER
É premente que as mulheres sejam reconhecidas como pares nas interações
sociais, com iguais oportunidades materiais e mesmo direito de voz na esfera
pública, portanto, as três dimensões da teoria democrática de Fraser parecem
alinhar-se no caminho da efetivação da participação política feminina.Acer-
ca da falta de representação política, Ávila (2015, p. 41) aduz que “as jor-
nadas de trabalho, extensas, intensas e intermitentes, formadas de trabalho
produtivo e trabalho reprodutivo, funcionam concretamente como um fator
que bloqueia ou dificulta o acesso das mulheres à esfera pública”.

No pensamento de Mota e Biroli (2014, p. 203), o gênero minimiza as
oportunidades de participação política das mulheres, já que a divisão sexual
do trabalho coloca desvantagens para as mulheres nos meios que viabilizam a
participação política.Já o patriarcado institucionalizado contempla a base da
sub-representação feminina, tendo em vista que pressupõe “a dimensão hie-
rárquica do poder político masculino, assimétrico e vantajoso exclusivamente
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para os homens, no coração mesmo da nossa representação política”. (MATOS,
2015, p. 26).

Diante dos apontamentos teóricos que se ressaltaram, concluem-se facil-
mente as dificuldades que mulheres enfrentam na busca por espaço na política
nacional e global - quais sejam, entraves particulares com relação à participa-
ção na política, o que leva à constatação de que apenas pode-se solucionar tal
problemática pela reestruturação da divisão de papéis domésticos e da distri-
buição dos bens materiais, ou melhor, a desconstrução dadominação masculi-
na14 enraizada na estrutura política brasileira.Para tanto, calha uma teoria de
base para a afirmação do empreendimento do acesso das mulheres à política,
e para isso se pressupõe um modelo tridimensional baseado na justiça que pro-
picie a paridade de participação dos afetados, e que pode se perfectibilizar de-
mocraticamente pelos contrapúblicos subalternos.

Contrapúblicos subalternos englobam arenas/fóruns de discussão e de
criação de contradiscursos ao discurso-padrão cujos afetados têm o poder
de participar e de levar suas demandas para a esfera pública maior. Fraser
os conceitua da seguinte forma: “[...] arenas discursivas paralelas nas quais
os membros dos grupos socialmente subordinados inventam e circulam con-
tradiscursos para formular interpretações opostas de suas identidades, inte-
resses e necessidades.” (FRASER, 1992, p. 123). A formulação plural ex-
pressa maior potencialidade para inspirar o princípio da paridade de
participação, diferentemente de uma esfera pública única e complacente.

Dessa forma, a possível mudança para uma sociedade que efetive a pa-
ridade de participação entre os gêneros pode ser articulada a partir da cons-
trução teórica de Fraser (2009), que defende uma teoria feminista que se
opõe à precarização das mulheres, e para tanto, partindo-se de um projeto
democraticamente informado (BUNCHAFT, 2016), preconiza a desinstitu-
cionalização dos padrões valorativos culturais que impõem a desigualdade
entre os sexos, bem como o combate das injustiças distributivas, dado que
o gênero como relação primária de poder sustenta a divisão do trabalho entre
trabalho produtivo e doméstico não assalariado. (FRASER, 2009).

Em síntese, aideia de contrapúblicos reforça o empoderamento femi-
nino em razão dos contradiscursos que as participantes fazem circulare dos
discursos que problematizam demandas de gênero.Portanto, percebe-se a
necessidade de que o feminismo brasileiro se reestruture e implemente o
conceito de contrapúblicos subalternos para que possam ocorrer reivindi-
cações de reconhecimento, de redistribuição, de representação e, conse-
quentemente, de maior inclusão feminina nas tomadas de decisão do poder
público, objetivando combater adominação masculina institucionalizada.
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CONCLUSÃO
Elencam-se finalmente algumas ponderações acerca do estudado. As mu-
lheres sempre se constituíram como um grupo minoritário que, com o passar
do tempo, se complexificou, embora o problema de acesso à discussão na
esfera democrática sempre estivesse presente.Primeiramente, a luta pelo di-
reito de votar e de ser votada, conquistada e comemorada, não configurou a
garantia de representatividade na arena pública, além de evidenciar que a
concessão de direitos políticos para as mulheres não foi suficiente para de-
sestabilizar demais estruturas hegemônicas que as precarizavam, o que faz
com que continuem a sofrer injustiças pelo não reconhecimento.

Nessa senda, clama-se pela necessidade de uma estrutura teórica que
seja democraticamente informada, a qual se reconhece no projeto teórico
tridimensional de justiça postulado por Nancy Fraser.Resta comprovado que
a concessão de direitos políticos não foi o suficiente para legitimar a plena
participação democrática feminina, e nosso país precisou estabelecer uma
Lei de Cotas para assegurar a participação feminina, embora ainda não seja
eficiente como se deseja. Logo, exige-se muito mais do que a concessão de
certos direitos: é premente que haja a reestruturação cultural e política ba-
seada em uma teoria política de justiça social.

Em suma, revelam-se essenciais o reconhecimento do status das mu-
lheres como pares na interação social, a redistribuição de bens materiais e a
representação, com o direito à voz dessas mulheres,pautados em contrapú-
blicos em nível transnacional, para que se valide não apenas a concessão de
direitos políticos, mas todo o aparato necessário para garantir a paridade de
participação na interação política. É necessário então que o Brasil concretize
a paridade de participação por meio da inclusão da teoria filosófica de Fra-
ser, posto que é urgente que o déficit de participação das mulheres nos es-
paços públicos de representação política-eleitoral nacional diminua seus nú-
meros e rompa com a herança heterossexista e de dominação masculina que
inviabiliza a perfectibilização da democracia plena.
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NOTAS

1Doutoranda em Direito Público – UNISINOS. Mestre em Direito e Justiça
Social – FURG/RS. E-mail: amandanettobrum@gmail.com.

2Doutoranda em Direito Público - UNISINOS. Mestre em Direito Público
– UNISINOS/RS. Email: jessicacristianettiadv@gmail.com.

3 Paridade de participação significa a possibilidade de igual participação de
todos os cidadãos como pares nas interações sociais, sem excluir ninguém em
razão do não reconhecimento, da não distribuição ou da ausência de representa-
ção, o que acarretaria um ato de violação à justiça (FRASER, 2003)

4Nesse escrito, a precariedade será utilizada de acordo com o preceituado
por Butler (2015). A precariedade - ou a condição de precarização - traduz-se
numa subordinação das condições políticas do sujeito-humano, em que uma par-
cela (ou parte de um grupo humano) é condenada ao sofrimento, à barbárie, e há
uma subsunção ao espaço do silêncio, da opacidade, do vazio, das precárias redes
sociais e econômicas do estado. Desse modo, esses grupos - como ocorre com as
mulheres - estão mais expostos à violência, ao risco e à vulnerabilidade, não so-
cial, mas, sobretudo, política. São corpos que importam menos, vidas precárias
que se submetem, diariamente, às injustiças, aos não reconhecimentos e às invi-
sibilidades. (BUTLER, 2015).

5 De acordo com o que ensina Butler (2015b), os corpos abjetos (que vivem
na zona da abjeção) são os que não encontram legitimidade na ordem social por
não se enquadrarem nos ideais hegemônicos, por exemplo, de gêneros, das sexua-
lidades e de raça.

6 Há que se denotar que, neste estudo, as significações de poder são com-
preendidas por meio dos ensinamentos foucaultianos,  utilizando-se, assim, a
noção de poder que extrapola a compreensão central, coerente, unificada e uni-
versal.

7 Informação coletada em: < http://www.tse.jus.br/ >.

8 A incidência da “Cota de gênero” não ocorre nos sistemas eleitorais majo-
ritários.

9 Informação coletada em: < http://www.tse.jus.br/ >.

10 Informação coletada em: < http://www.tse.jus.br/ >.
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11 O direito de voto das mulheres foi reconhecido em todo o território na-
cional no primeiro Código Eleitoral em 1932 e incorporado na Constituição Fe-
deral de 1934.

12 Ambos os doutrinadores teorizam sobre o Reconhecimento, porém, a par-
tir de uma visão teleológica que difere da perspectiva deontológica de Fraser.

13Fraser (1990) critica a estratégia de Habermas sobre a existência de uma
única esfera pública, ao deslindar que esta forma de abordagem minimiza as as-
simetrias existentes desta. Fraser remete à questão de identificar a necessidade
fundamental de tematização das assimetrias econômicas e de status e não pressu-
por que sejam neutralizadas na esfera pública.  (FRASER, 1990).  Por esse motivo
é que Fraser considera que o único caminho para a afirmação das demandas de
minoria é a proposta de afirmar a centralidade da multiplicidade de esferas públi-
cas transversais e contra-hegemônicas – os contrapúblicos.

14 Preferiu-se utilizar o termo “dominação masculina” em vez de patriarca-
do, tendo em vista as observações de Luis Felipe Miguel (2014, p. 18-19), que
expõe que o termo “dominação masculina” é mais abrangente e, por isso, alcança
um fenômeno mais geral do que o termo “patriarcado”. Isso se justifica pelo en-
tendimento de que este último é simplesmente uma das manifestações de domi-
nação masculina e, ainda, não se encaixa em uma sociedade democrática, como
se tem no presente.
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Resumo: Utilizando o método de procedimento analítico-histórico e a
abordagem dedutiva, o presente texto, por meio de um estudo bibliográ-
fico, histórico, doutrinário e de legislações e normas constitucionais, pre-
tende analisar quais avanços as mulheres camponesas obtiveram com a
Constituição Federal de 1988, em especial no que se refere ao reconhe-
cimento identitário e a distribuição de renda. Com base nas ponderações
levantadas, a presente pesquisa, em um primeiro momento, verifica a de-
sigualdade e diferença, enquanto fatores das identidades femininas. Pos-
teriormente, averígua-se a constituição das identidades das mulheres cam-
ponesas, a partir de movimentos do campo. Por fim, abordam-se questões
de redistribuição e reconhecimento identitários das camponesas frente à
Constituição de 1988. Com base nas análises desenvolvidas a partir das
teorias da redistribuição econômica e do reconhecimento identitário, ob-
serva-se a importância dos movimentos de mulheres camponesas para re-
significar o papel identitário dessas mulheres, bem como para lograr re-
distribuição de renda, ambos aspectos positivados constitucionalmente.
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Palavras-chave: Mulheres Camponesas; Redistribuição Econômica; Re-
conhecimento Identitário; Constituição Federal de 1988.

Abstract: Using the analytical-historical procedure method and the deduc-
tive approach, the present text, through a bibliographical, historical, doc-
trinal and constitutional legislation and study, intends to analyze what ad-
vances women peasants obtained with the Federal Constitution of 1988,
in identity recognition and income distribution. Based on the considera-
tions raised, the present research, at first, verifies the inequality and differ-
ence, as factors of the feminine identities. Subsequently, the constitution
of the identities of peasant women is revealed, starting with field move-
ments. Finally, the issues of redistribution and identity recognition of the
peasantry in front of the Constitution of 1988 are addressed. Based on
the analyzes developed from the theories of the economic redistribution
and the identity recognition, the importance of the peasant women’s move-
ments to resignify the the identity role of these women, as well as to achieve
a redistribution of income, both aspects positively constitutional.

Keywords: Peasant Women; Economic Redistribution; Identity Recogni-
tion; Federal Constitution of 1988.

CONSIDERAÇõES INICIAIS 
Até o momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, as mulhe-
res camponesas não possuíam reconhecimento indenitário, como trabalha-
doras, dentro do Estado brasileiro e, por conseguinte, não tinham acesso à
direitos de cidadania pertinentes. Com a atuação de movimentos de mulheres
do campo frente a elaboração da Constituição Federal de 1988, a situação
tomou outro patamar. Com a forte influência dos movimentos mencionados,
as camponesas conseguiram pressionar o Poder Constituinte e, com isso, al-
cançar direitos de reconhecimento e, ao mesmo tempo, acesso à renda, pro-
piciando uma maior visibilidade frente a família, ao Estado e a sociedade. 

Atentando a temática acima apresentada, o presente trabalho baseia-
se em estudo bibliográfico, histórico, doutrinário e de legislações e normas
constitucionais para analisar avanços que as mulheres camponesas obtive-
ram com o advento da Constituição Federal de 1988, referentes ao reconhe-
cimento identitário e a redistribuição de renda. Para alcançar o objetivo ex-
posto, este estudo abordará brevemente um panorama envolvendo aspectos
da desigualdade e da diferença diante das identidades femininas, para então,
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adentrar em aspectos constitutivos das identidades das mulheres campone-
sas, baseados nas ações de movimentos sociais. Por fim, utilizando-se da
teoria da redistribuição econômica, de Nancy Fraser, e do reconhecimento
identitário, de Axel Honneth, serão vislumbrados direitos conquistados
pelas camponesas no texto da Constituição Federa de 1988. 

DESIGUALDADE E DIFERENÇA: UMA ANáLISE DE
IDENTIDADES FEMININAS 
A identidade e a diferença são dois aspectos das relações sociais que convi-
vem cotidianamente e que garantes a individualidade das pessoas e, ao
mesmo tempo a pluralidade cultural e étnica. Porém, muitas vezes, as dife-
renças acabam gerando desigualdades, como ocorre no caso das mulheres.
Antes de adentrar a este aspecto específico das identidades das mulheres, é
importante realizar um panorama contextualizando a temática envolvendo
identidades. Stuart Hall, que explora algumas questões sobre a identidade
cultural na modernidade tardia, avaliando a existência de uma crise de iden-
tidade discorre:

A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria social.
Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, que por tanto
tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir
novas identidades e fragmentando o mundo moderno, até aqui visto como
um sujeito unificado. A assim chamada ‘crise de identidade’ é vista como
parte de um processo mais amplo de mudanças, que está deslocando as es-
truturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros
da referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo
social (HALL, 2005, p. 01).  

Para Hall, as identidades que antes da modernidade eram mais estáticas
e fixas, passaram por mudanças significativas, criando o que ele denomina de
“crise de identidade”. Para compreender melhor isso, o autor elenca três con-
cepções de identidade, envolvendo o Sujeito do Iluminismo, o Sujeito Socio-
lógico e o Sujeito Pós-Moderno. O Sujeito do Iluminismo envolvia uma con-
cepção mais individualista apresentando uma identidade mais centrada,
unificada, tendo como base a razão humana (HALL, 2005, p.11). Já na con-
cepção do Sujeito Sociológico a identidade era um reflexo de toda a comple-
xidade de uma sociedade moderna, sendo a identidade formada “[...] na inte-
ração entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência
interior que é o ‘eu real’, mas este é formado e modificado num diálogo con-
tínuo com os mundos culturais ‘exteriores’ e as identidades que esses mundos
oferecem” (HALL, 2005, p.11). Por fim, o denominado Sujeito Pós-Moderno,
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a identidade então, não é mais composta de uma única, mas de várias identi-
dades que acompanham o sujeito no decorrer de sua existência, sendo defini-
das historicamente e não biologicamente. O sujeito assume identidades dife-
rentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor
de um “eu” corrente, sendo muitas vezes contraditórias, de tal modo que as
identificações estão sendo continuamente deslocadas e em constante trans-
formação (HALL, 2005, p.11). 

Essas transformações identitárias situadas por Hall, além de contribuí-
rem para um entendimento das mudanças identitárias dos sujeitos no decor-
rer da história, denotam um outro elemento essencial para o estudo das iden-
tidades femininas: que elas não são fixas e estáticas, portanto, são mutáveis,
o que retira das mulheres a imposição de estereótipos identitários que su-
postamente fariam parte de sua “natureza” feminina.

As identidades das mulheres frente à diferença, no caso, das identida-
des dos homens, por muito tempo foram vistas como uma característica para
a exclusão. Condizente com essa questão, André Leonardo Copetti Santos
e Doglas Cesar Lucas, trazem a existência de 

[...] um inconsciente, agora já nem tão inconsciente assim, patriarcal, mas-
culino e heterossexual, que funciona mediante um sistema de comunicações
praticamente silenciosas, mas avassaladoramente eficazes na estruturação e
dinâmica dos processos de dominação das mulheres pelos homens [...]
(SANTOS; LUCAS, 2015, p. 35).

Esta exclusão das mulheres não mais inconsciente, mas baseada em re-
lações de poder nada ingênuas, tem gerado desigualdades estruturais, ba-
seadas na diferença entre os papeis de gênero, neste caso, baseado numa
visão dualista do que é ser homem e ser mulher. Com efeito, os corpos fe-
mininos e masculinos são diferentes, mas os papeis sociais atribuídos à casa
sexo, tem sido uma construção social que, inclusive, tem excluído outras
manifestações identitárias como homossexuais, lésbicas, pessoas trans, etc.
Como descrito abaixo, os efeitos negativos gerados frente a diferença não
são prerrogativas da atualidade:

O problema da diferença não é uma questão própria dos últimos trinta ou
quarenta anos. A diferença e sua inclusão em distintas ordens discursivas
sempre existiu, ainda que em boa parte da história da humanidade suas ma-
zelas tenham sido inviabilizadas. O que há, nas últimas décadas, em termos
de novidade em relação a isso, é um processo de exponencialização da sua
visibilidade e o caráter libertador que as narrativas sobre a diferença assumi-
ram (SANTOS; LUCAS, 2015, p. 30).
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As diferenças dos corpos masculinos e femininos nem sempre foram
um motivo gerador de desigualdade, exclusão e submissão. Estudos realiza-
dos pela austríaca Riane Eisler denotam que os antepassados do período pa-
leolítico e início do neolítico viviam numa sociedade baseada na cooperação
e na parceria. Os corpos das mulheres eram vistos uma espécie de receptáculo
mágico, gerador da vida humana: “Devem ter observado como sangra de
acordo com a lua e como miraculosamente produz gente. Também devem
ter-se maravilhado com o fato de ele prover alimento, produzindo leite” (EIS-
LER, 1996, p. 39-40). Pelo exposto, as mulheres eram consideradas deusas
nestas sociedades primitivas. Por motivos de históricos, essa parceria e coo-
peração foi sendo transformada em relações de poder onde as mulheres pas-
saram a ser subjugadas.1 Angelin analisa a mitologia celta e como a figura
feminina deixa de ser idolatrada em prol de um deus masculino:

Na mitologia celta, as mulheres eram invulneráveis, inteligentes, poderosas,
guerreiras e líderes de nações. As mulheres também foram os primeiros
seres humanos a descobrir os ciclos da natureza, pois era possível compará-
los com o ciclo do próprio corpo. Com o cristianismo, a sociedade ocidental
afastou-se destas origens pagãs de contato com a natureza e a mulher perdeu
seu destaque, já que o Deus cultuado passou a ser masculino. A única figura
feminina sagrada preservada foi a de Maria, mas não como uma divindade, e
sim como uma intermediária de Deus, uma coadjuvante (ANGELIN, 2014,
p. 1573).

Na passagem acima, observa-se o deus masculino passou a tomar o
lugar da deusa, substituindo-se a adoração do feminino, pela adoração de
uma figura masculina, perspectiva que vai de encontro aos estudos da teó-
loga feminista, Rosemary Radford Ruether, no qual sustenta que a religião
da Deusa foi substituída pela adoração a um deus masculino e monoteísta,
que mais tarde serviria de base para a cultura judaico-cristã. Constata-se
então que, a partir disso, a sociedade começou a se organizar cada vez mais
de forma hierárquica, autoritária e masculina, alterando-se significativa-
mente a composição das identidades das mulheres, baseadas em outros pa-
râmetros de participação na vida social (RUETHER, 1993, p. 50-51). Deste
modo, a história das mulheres passou a ser contada sob o viés masculino.

O processo de construção e reforço de identidades femininas baseadas na
opressão e submissão foram reforçadas por processos de violências físicas e
psíquicas, servindo como mecanismo imposição e delimitação de estereótipos
e identidades femininas. Uma passagem histórica que não pode ser olvidada
foi o período da Idade Média, onde foram instituídos os conhecidos Tribunais
da Inquisição, que exerciam uma verdadeira caça às mulheres, em sua grande
maioria camponesas, denominadas de Bruxas.2 Esta perseguição tinha um
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cunho religioso e pregava que as mulheres tinham pacto com o demônio. Alves
e Pitanguy ponderam sobre os aspectos religiosos dessa perseguição:

Neste período, essencialmente teológico, a “maldição” bíblica de Eva”
acompanharia mais que nunca a mulher. Se bem que exista uma contradição
interna no pensamento da Igreja medieval no que concerne à posição da mu-
lher, oscilando entre as figuras de Maria, exaltada, e Eva, denegrida, o que
prevalece na mentalidade eclesiástica da época é a formação e o trinfo do
tabu sexual. Eva é responsável pela queda do homem, e é considerada, por-
tanto, a instigadora do mal. Esse estigma, que se propaga por todo o sexo fe-
minino, vem a se traduzir na perseguição implacável ao corpo da mulher,
tido como fonte de malefícios (ALVES; PITANGUY, 2003, p. 20).

Angelin também destaca o poder da igreja e a tentativa de firma-se
como um poder masculino:

Entre os séculos XV e XVI o teocentrismo decaiu dando lugar ao antropo-
centrismo. Assim, a arte, a ciência e a filosofia desvincularam-se cada vez
mais da teologia cristã, conduzindo, com isso a uma instabilidade e descen-
tralização do poder da Igreja. Como uma forma de reconquistar o centro das
atenções e o poder perdido, a Igreja Católica instaurou os Tribunais da
Inquisição, efetivando-se, assim, a caça às bruxas, o que reforçou a trindade
masculina: Pai, Filho e Espírito Santo (ANGELIN, 2014, p. 1577).  

Muitas mulheres foram mortas nos Tribunais da Inquisição e tantas ou-
tras “aprenderam”, diante da violência sobre os corpos das mulheres, de-
monstrada em praça pública, qual deveria ser o “lugar das mulheres”, in-
fluenciando diretamente na constituição identitária das mulheres. A diferença
de seus corpos, em comparação com o dos homens, as fez estarem relegadas
a exclusão social, ou melhor, a exclusão da vida pública. No decorrer da his-
tória moderna, as identidades das mulheres foram se modificando e se “ade-
quando”, de acordo com interesses do poder, mas também através de refle-
xões e ações de movimentos feministas que pautaram a inclusão das mulheres
no mundo público e, através de lutas, lograram modificar identidades e, ao
mesmo tempo, garantir espaços e direitos de cidadania. 

Ao finalizar esta parte do estudo, é salutar ponderar acerca do poder ne-
fasto do patriarcado que insiste em manter as mulheres no espaço privado e,
quando estiver no espaço público, relega-la a categoria de subcidadania. Ao
mesmo tempo, esta ideologia insiste na naturalização das identidades femi-
ninas, buscando mantê-las na fixidez geradora de desigualdades entre os seres
humanos, indo contra, inclusive de fatos históricos e sociais que demonstram
claramente que as identidades são construções sócias baseadas em relações
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de poder. No caso das mulheres camponesas, constata-se que a força das ideias
patriarcais na constituição de suas identidades está bem mais presente.

A CONSTITUIÇÃO DAS IDENTIDADES DAS MULhERES
CAMpONESAS A pARTIR DOS MOVIMENTOS DO
CAMpO

Entrei na luta, da luta eu não fujo 
Pelos Direitos, da luta eu não fujo 
Pela igualdade, da luta eu não fujo pra construir uma nova sociedade.3

A vida das mulheres camponesas está envolta de uma quantidade ele-
vada de trabalho e responsabilidades, bem como foi alicerçada numa eco-
nomia pensada com base no patriarcado, gerando uma hierarquia que per-
passam a questão de gênero (NOBRE in NOBRE; SILIPRANDI et. al.
[Orgs.]., 1998, p. 61). Neste sentido, Miriam Nobre, destaca as categorias
que legitima a hierarquia imposta para as mulheres, num modo geral:

Não é possível, contudo, pensar em relações de gênero com base apenas nas
diferenças de papéis; elas são desiguais e se combinam com outras catego-
rias sociais, como classe e raça, que legitimam uma hierarquia (NOBRE in
NOBRE; SILIPRANDI et. al. [Orgs.]., 1998, p. 57).

Embora em vários espaços da sociedade as mulheres já tenham con-
quistado reconhecimento e visibilidade, nas relações do campo, o costu-
me, com forte influência em dogmas religiosos se sobrepões, tornando as
ideias patriarcais mais presentes. Um exemplo disso ocorre no direito de
herança, onde o costume dita que as mulheres camponesas não têm direito
a herdar terras. Quando as terras recaem para viúvas, geralmente elas re-
passam o controle administrativo da propriedade para um novo cônjuge
ou ao filho primogênito (NOBRE in NOBRE; SILIPRANDI et. al. [Orgs.].,
1998, p. 58). 

Outro costume que denota a desigualdade com que as mulheres no campo
são tratadas, é a divisão acentuada dos papeis assumidos na propriedade pelos
homens e pelas mulheres, como o caso típico de quem dirige o carro da família
ou os maquinários: “No campo, os homens só ensinam os filhos rapazes a di-
rigir; nunca as moças nem as esposas. Elas não mexem com trator. Isso é coisa
de homem. Por quê? A mulher teria saúde frágil e não poderia mexer com má-
quinas” (SILIPRANDI in NOBRE; SILIPRANDI et. al. [Orgs.]., p. 35). Não
saber dirigir um veículo tem causado várias limitações para as mulheres que
vai desde a dependência para qualquer tipo de deslocamento, gerando um
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certo “aprisionamento” ao espaço doméstico, até a limitação ao acesso das
novas tecnologias utilizadas no espaço agrícola.

Badinter atesta que a agricultura foi descoberta pelas mulheres e, por
um longo período da humanidade, foram elas que cultivaram as terras. Com
o excedente de produtos agrícolas e, a partir do domínio do arado puxado
por bois, passou-se a uma economia de esforços humanos e, ao mesmo
tempo, criou-se a possibilidade de semeadura em maiores proporções de
terra, momento este, em que a agricultura se tornou um espaço masculino.
Para a mulher apenas restou a semeadura e o cuidado do jardim (BADIN-
TER, 1986, p. 74). O cenário de dominação no campo pelo homem continua
se fazendo presente nas práticas e relações de agricultura, denotando uma
relação de desigualdade entre homens e mulheres, baseada no poder, invi-
sibilizando as camponesas, conforme ponderam Conte, Martins e Daron:

[...] raras as mulheres consideradas pela historiografia oficial e, quando são
lembradas, geralmente ‘só foram alguém, por terem sido esposas de alguém
importante, que as fez ser...’ ou porque foi ‘santa’ sendo morta, sacrificada
pela causa dos outros, etc. Além disso, o padrão existente na sociedade é ur-
bano, então, menos ainda se sabe sobre mulheres camponesas (CONTE;
MARTINS; DARON in PALUDO [Org.]., 2009, p. 87, grifo da autora).

Para as referidas estudiosas dos movimentos de mulheres, a invisibi-
lidade das mulheres é refletida através do sistema patriarcal que desiguala
as mulheres nos espaços sociais e econômicos, gerando vários obstáculos,
refletidos também nas lutas classes. É num cenário de exclusão e invisibili-
dade que insurgem os movimentos de mulheres no campo (CONTE; MAR-
TINS; DARON in PALUDO [Org.]., 2009, p. 87-88).

O espaço das mulheres no campo esteve especificado a partir de este-
reótipos criados para as mulheres e, isso se refletiu e segue sendo refletido
através do molde de agricultura e de assistência técnica, como é o caso da
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER)4, que concede
atendimento diferenciado para homens e mulheres: aos homens é relegada
assistência técnica de plantio, produção e comercialização, enquanto para
as mulheres, foi criando os chamados Clubes de Mães, no Rio Grande do
Sul, onde extensionistas da EMATER ensinam às mulheres práticas de bor-
dados, crochê, culinária (pautada nos únicos alimentos de valor econômico
daquele modelo de produtividade de monocultura: derivados do leite, da
soja e do milho), o que caracterizou uma verdadeira técnica de domesticação
das mulheres, ressaltando o título a elas imposto de “rainhas do lar”, refor-
çando “[...] nas mulheres, as funções de agradar e servir, tirando-lhes o papel
central  no trabalho considerado produtivo nas unidades de produção”
(CONTE; MARTINS; DARON in PALUDO [Org.]., 2009, p. 90).
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Mesmo diante de um contexto excludente das mulheres do campo, al-
gumas delas aperceberam-se da necessidade de uma nova releitura da rea-
lidade e do modo de vida em que estavam inseridas, a exemplo da sindica-
lista e líder rural Genoveva Hass, natural da região Noroeste do Estado do
Rio Grande do Sul5, a qual inseriu-se, juntamente com outras camponesas,
numa militância de reivindicação de espaços e direitos, inclusive no próprio
espaço sindicalizado. Hass relata a dificuldade da participação das mulheres
nos sindicatos, ao mesmo tempo em que anuncia a necessidade de reconhe-
cimento das mulheres nestes espaços:

Nós discutimos na base e a partir disso se implanta, quem decide são as mu-
lheres, os sindicatos mais pelegos querem uma discussão atrelada ao sindi-
cato. Na divisão do movimento naquele momento (fim dos anos 80), o prin-
cipal conflito era ter autonomia, as organizações têm medo deste debate, se
criam novas lideranças que representam perigo para os dirigentes presiden-
cialistas. Nós nunca tivemos esses problemas, quando nós precisávamos tí-
nhamos o sindicato. Os sindicatos têm que dar suporte para jovens, mulhe-
res e homens sem lhes tirar a autonomia (SEGER; BRATZ; DITZ et. al. in
NUÑEZ [Org.]., 2005, p. 18).

A resistência das mulheres camponesas e a busca de direitos humanos,
se deu, mais pontualmente, através de um movimento para influenciar na
elaboração da Constituição de 1988, teve seu embrião, quando

As mulheres da roça descobriram e abriram caminhos de organização em
1983, no norte do estado do RS e na região Oeste de Santa Catarina, du-
rante o processo de reabertura política no Brasil e das reivindicações
por direitos que demarcaram as lutas populares no processo
Constituinte. Com as discussões da Constituinte6 da Roça, especialmente,
foram fomentados encontros de mulheres em muitas regiões de ambos os
Estados, pois elas aportavam muitos questionamentos a sociedade: ‘por que
eu não tenho direito? por que só posso me aposentar quando meu ma-
rido vier a falecer? por que eu valho menos? por que o que eu produzo
vale quase nada? Será que é possível mudar essa situação?’ Assim deu-
se início da Organização das Mulheres da Roça – OMR-RS (CONTE;
MARTINS; DARON in PALUDO [Org.]., 2009, p. 95-96, grifo da autora).

A organização das mulheres como Movimento de Mulheres Camponesa
(MMC)7 no Estado do Rio Grande do Sul, surgiu primeiramente à partir da
Organização das Mulheres da Roça (OMR), no final da década de 1970, e do
Movimento de Trabalhadoras Rurais, que inclusive surge à partir da OMR,
se constituindo e definindo-se também como Movimento Social Popular no
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ano de 1989, com a concretização da primeira reunião ocorrida na cidade
gaúcha de Passo Fundo (CONTE; MARTINS; DARON in PALUDO [Org.].,
2009, p. 88).                       

Fato é que, a partir do momento em que as mulheres resolveram enga-
jar-se na luta popular da Constituinte,

Os debates ficaram cada vez mais acalorados à medida que as mulheres se
organizavam. Caravanas de mulheres passaram a aparecer nas ruas da ci-
dade, indicando que elas estavam perdendo a vergonha. Um dos gritos de
ordem, na rua, era: ‘Se a mulher da roça não planta, a da cidade não
janta’. E ficaram cada vez mais ousadas.... A antiga ‘ordem’ sofria abalos.
As mulheres da roça começaram a falar em MOVIMENTO! (CONTE;
MARTINS; DARON in PALUDO [Org.]., 2009, p. 99, grifo da autora).

Observa-se a presença de uma diversidade de organizações feministas ru-
rais no Brasil, bem como sua multiculturalidade8, pois esses grupos de mulhe-
res são advindas das mais diferentes regiões e culturas do país, e a sua junção
de organizações feministas do campo, se dá a partir do Primeiro Congresso Na-
cional, ocorrido entre 05 a 08 de março, no ano de 2004, na capital Brasília/DF.  

Outro movimento de mulheres do campo que merece especial destaque,
fundado no ano de 20009, é a Marcha das Margaridas10, que recebeu grande
amplitude na América Latina, juntando as várias organizações de movimen-
tos de mulheres no campo. 

A Marcha das Margaridas é uma ação estratégica das mulheres do campo e
da floresta que integra a agenda permanente do Movimento Sindical de
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) e de movimentos feminis-
tas e de mulheres. É um grande momento de animação, capacitação e mobi-
lização das mulheres trabalhadoras rurais em todos os estados brasileiros,
além de proporcionar uma reflexão sobre as condições de vida das mulheres
do campo e da floresta. Por ser permanente, as mulheres trabalhadoras rurais
seguem, diariamente, lutando para romper com todas as formas de discrimi-
nação e violência, que trazem conseqüências perversas à vida delas (MAR-
CHA DAS MARGARIDAS, s.a., s.p).

Este movimento foi assim intitulado devido à líder sindical Margarida
Maria Alves, presidente de sindicato rural em Alagoa Grande/Paraíba, que
foi brutalmente assassinada em 12 de agosto de 1983, por ordem de usineiros
da região, por conflito de interesses. Ela exercia uma liderança muito grande
no meio rural e especificamente, “[...] à época de sua morte havia movido
73 ações trabalhistas de trabalhadores rurais das usinas por direitos traba-
lhistas. Esse foi o motivo do crime” (MOTTA, s.a, s.p). 
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A participação das mulheres camponesas em Movimentos por reivindica-
ções de direitos denota uma mudança identitária e uma reconfiguração do seu
papel bastante significativo. A partir dos movimentos das mulheres do campo,
muitos dos direitos e garantias foram positivados, em especial na Constituição
Federal de 1988, que serão analisados a partir das teorias da redistribuição eco-
nômica, de Nancy Fraser, e do reconhecimento identitário, de Axel Honneth.

ApONTAMENTOS SOBRE REDISTRIBUIÇÃO E
RECONhECIMENTO IDENTITáRIOS DAS CAMpONESAS
FRENTE À CONSTITUIÇÃO DE 1988

Mulher da roça, unidas 
busquemos a sociedade que tanto queremos e esse dia chegará.
Mostremos garra e o nosso jeito, de ser mulher e saber que os direitos, para
se ter é preciso buscar.11

Os direitos de cidadania conquistados pelos Movimentos de Mulheres
do campo e positivados na Constituição Federal de 1988 refletiram numa
visibilidade jurídica de sua existência e, ao mesmo tempo, numa mudança
das condições econômicas que geraram certa autonomia a elas.  Assim, dian-
te dessas conquistas, pretender analisar essas mudanças sob o enfoque das
teorias da redistribuição econômica, de Nancy Fraser, do reconhecimento
identitário, de Axel Honneth. 

Enquanto Fraser aborda em seus estudos questões envolvendo minorias e a
subordinação social desses grupos, os quais, afirma ela, estariam nessa condição
social, em especial, devido à distribuição injusta de recursos e bens, Honneth
aponta o conflito social como sendo o fator central da Teoria Crítica e, a luta por
reconhecimento, como sendo sua gramática. Nessa perspectiva, ele busca enten-
der como as pessoas se movem na busca pelo reconhecimento, que é fruto de di-
reitos violados (ANGELIN, 2014, p. 1587).

Nancy Fraser, filosofa filiada à escola de pensamento da Teoria Críti-
ca12, desenvolve sua teoria da justiça social a partir da retomada do proble-
ma da má distribuição econômica no espaço social:

Las luchas por el reconocimiento tienen lugar en un mundo de desigualdades
materiales exacerbadas: en cuanto a la renta y la propiedad, en el acceso al tra-
bajo asalariado, la educación, la asistencia sanitaria y el tiempo de ocio, aunque
también, de manera más evidente, en el consumo de calorías y la exposición a
la toxicidad medioambiental y, como consecuencia, en las expectativas de vida
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y las tasas de enfermedad y mortalidad. La desigualdad material va en aumento
en la mayoría de los países del mundo, en los Estados Unidos y en Haití, en
Suecia y en la India, en Rusia y en Brasil (FRASER, 2011, p. 217-254).

Para construir uma justiça social, a autora baseia-se no princípio dua-
lista da redistribuição e do reconhecimento, ou seja, para sanar as injustiças,
é preciso haver a redistribuição econômica, a qual irá gerar um novo status
social e, a partir disso as pessoas até então excluídas poderão participar com
paridade nas decisões do Estado, fazendo com que seu reconhecimento pe-
rante a sociedade seja uma consequência. O reconhecimento, no caso das
mulheres, é o resultado da mudança de status, através da redistribuição de
renda, denunciando a desigualdade material como a principal causa das de-
sigualdades entre gênero (FRASER, 2011).

A autora critica as teorias voltadas somente para o reconhecimento
identitário, como a de Honneth, ponderando que, “[...] o que exige reconhe-
cimento não é a identidade específica de um grupo, mas a condição de mem-
bros do grupo como parceiros integrais da interação social” (FRASER,
2007, p. 107). Então, focar somente em questões de reconhecimento iden-
titário de gênero, sexo e/ou etnia seria para a autora muito superficial diante
da questão econômica que assola a sociedade.

Enquanto Fraser embasa sua teoria da busca de justiça social embasa-
das na necessidade de redistribuição de renda e de reconhecimento da di-
versidade a partir da mudança de status social, Axel Honneth volta sua teoria
para o monismo moral, explicando que todos conflitos sociais apresentam
como objeto central a luta por reconhecimento, trazendo ao debate um velho
elemento: o conflito, ou seja, as pessoas são movidas pela busca do reco-
nhecimento diante de um conflito. O ponto central da teoria de Honneth é
demostrar como as pessoas e os grupos sociais se encontram e são reconhe-
cidos na sociedade atual. Isso decorre através de lutas por reconhecimento
do meio subjetivo (HONNETH, 2003). 

Para o teórico acima citado há três formas de ocorrer o reconhecimento:
pelo  amor, pelo direito, e por meio da solidariedade. Na visão do mesmo
autor, a luta para o reconhecimento ocorre com o início de uma experiência
de desrespeito de alguma das três formas acima mencionadas de reconheci-
mento. Conforme Honneth “A autorrealização do indivíduo somente é al-
cançada quando há, na experiência de amor, a possibilidade de autoconfian-
ça, na experiência de direito, o auto-respeito e, na experiência de
solidariedade, a autoestima” (HONNETH, 2003, p.155-211). Portanto, um
elemento essencial na teoria de Honneth é a “reciprocidade”. Ela é neces-
sária para que haja o reconhecimento do outro, aqui visto como outras pes-
soas e/ou o próprio Estado. O reconhecimento aqui está mais voltado para
aspectos individuais identitários (HONNETH, 2003). 
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Neste contexto, vislumbrando o caso das mulheres camponesas, estas
sempre tiveram na pauta de suas lutas, a busca pelo reconhecimento de suas
identidades como agricultoras e, neste caso, ter o reconhecimento de suas fa-
mílias, sociedade e do próprio Estado, é um fator fundamental para a inclusão
social das mesmas. Além disso é fundamental que elas se auto-conhecerem
em suas situações de fragilidades e desigualdades sociais podendo, diante
disso, buscar o reconhecimento identitário e seu espaço na sociedade (HON-
NETH, 2003). Ainda, fazendo analogia com a teoria de Honneth, foi a partir
de conflitos que as mulheres agricultoras despertaram para a busca de direitos
e reconhecimento social, em especial frente ao Estado, quando lutaram para
serem reconhecidas como trabalhadoras na Constituição Federal de 1988, o
que lhes garantiu tantos outros direitos correlatos.

Embora as teorias brevemente expostas neste texto, sejam divergentes,
as mesmas apresentam um caráter complementar, em especial para o caso
dos movimentos das mulheres do campo.  Fraser denuncia que a má distri-
buição de renda como sendo o principal fator gerador de injustiças, poden-
do-se analisar o fato das mulheres no campo que, na sua grande maioria, não
tem acesso direto a renda familiar e, não participam das decisões de inves-
timentos na propriedade, fazendo com que estejam totalmente dependentes
de seus maridos, mantendo uma realidade de submissão econômica que per-
passa para aspectos mais subjetivos das relações. Com a conquista do reco-
nhecimento como trabalhadoras rurais, apregoado no artigo 7º da Consti-
tuição Federal de 2017, as camponesas tiveram acesso a direitos trabalhistas
e, em especial à direitos previdenciários como a aposentadoria que, pela pri-
meira vez, garantiu acesso à renda à essas mulheres, gerando uma maior au-
tonomia e participação das decisões familiares.

A autora aponta o que chama de “remédios” para as injustiças sociais,
os quais podem ser claramente vislumbrados nos aspectos voltados para as
desigualdades geradas para com as mulheres: distribuição de renda; reorga-
nização das relações de trabalho, participação democrática das instâncias
estatais, em especial para definir sobre recursos; reavaliação de estereótipos
identitários e respeito à diversidade cultural (FRASER, 2010, p.182 -187).
Assim, na seara do campesinato feminino, a teoria trazida por Fraser é de
significativa importancia, por acreditar-se que a luta das mulheres agricul-
toras em seu meio de trabalho é uma questão que envolve redistribuição de
recursos e de renda, para alcançar o reconhecimento social, não se excluindo
a necessidade do reconhecimento identitário, apregoado por Honneth.

Deste modo, os movimentos de mulheres do campo que buscaram e
ainda buscam redistribuição de renda e reconhecimento identitário estão ali-
nhadas às teorias apresentadas acima. Historicamente os movimentos envol-
vendo mulheres camponesas, suas lutas e conquistas são revelados no reco-
nhecimento insculpido na Constituição Federal de 1988, em qual situa-se em
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seu principio fundamental – “a dignidade da pessoa humana”, em seus obje-
tivos “a construção de uma sociedade que seja justa e solidário”, “sem dis-
tinção por sexo” e, principalmente, apregoando que “homens e mulheres são
iguais em direitos e obrigações” (BRASIL, 1988). 

Os direitos conquistados pelas mulheres camponesas por meio da
Constituição Federal de 1988, como o reconhecimento como trabalhadoras
rurais, a garantia de direitos trabalhistas, previdenciários, ou seja, de redis-
tribuição econômica, de acordo com Nancy Fraser, ao mesmo tempo em que
se reconhece um novo status identitário – adquirem um reconhecimento ju-
rídico do Estado, conforme teoria trazida por Honneth, gerndo também um
reconhecimento social. 

De seu reconhecimento constitucional como trabalhadoras e de suas
constantes lutas, as mulheres camponesas têm modificado seus estereótipos,
inclusive frente a órgãos governamentais, conforme segue: “O Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA) reconhece a importante contribuição das
mulheres do campo, das florestas e das águas para a produção de alimentos,
para a segurança e soberania alimentar e para o desenvolvimento rural” (BRA-
SIL, MDA, p. 01, s.a). Para tanto, o MDA, através da Diretoria de Políticas
para Mulheres Rurais (DPMR), articulada conjuntamente a Secretaria de Po-
líticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR), tem concre-
tizado e acrescido políticas públicas voltadas ás mulheres do âmbito 

[...] da agricultura familiar, assentadas da reforma agrária, assentadas do
crédito fundiário, mulheres extrativistas, mulheres das águas, pescadoras ar-
tesanais, indígenas, mulheres quilombolas, quebradeiras de coco, geraizei-
ras, mulheres faxinalenses, mulheres caiçaras, pantaneiras, mulheres perten-
centes às populações de fundo e fecho de pasto, mulheres catadoras de
mangaba, ciganas, pomeranas e retireiras do Araguaia, em suas diferentes
condições etárias (BRASIL, MDA, p. 01, s.a).

São estas políticas públicas que visam várias atuações voltadas para a
emancipação das mulheres, seja ela no setor econômico ou no reconheci-
mento identitário, garantindo, oque segue:

[...] direitos e o acesso à documentação, à terra, ao crédito, à organização
produtiva, à produção agroecológica, aos serviços de assistência técnica e
extensão rural, à comercialização e agregação de valor à produção, à partici-
pação na gestão, ao desenvolvimento  territorial e à manutenção da memória
coletiva e dos conhecimentos tradicionais (BRASIL, MDA, p. 01, s.a).

As políticas públicas acima mencionadas foram afirmadas no Plano
Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, aprovadas na
SUMÁRIO



Conferência Nacional, no qual se fizeram presentes 50% de delegadas mu-
lheres (BRASIL, MDA, p. 01, s.a). Através destas ações, busca-se o reco-
nhecimento das mulheres camponesas nos espaços sociais e também da fa-
mília, contribuindo para uma reconfiguração das identidades das mulheres
camponesas, sob aspectos de maior cidadania e participação. 

Ademais para a conquista da autonomia e a participação da mulher no
desenvolvimento rural ainda são necessários diversos fatores que promovem
o reconhecimento e o empoderamento das mulheres camponesas, o que pode
ser embasado nas teorias brevemente aqui apresentadas, de Axel Honneth e
Nancy Fraser. 

Fraser fala da necessidade de se criar políticas públicas afirmativas,
mas em especial, transformativas. Assim, no caso das mulheres camponeses,
apresentam-se alguns desafios: Num primeiro momento, promover a cida-
dania e a participação com confecção de documentação pessoal, participa-
ção social13 e a socialização dos cuidados com a família.14 Num segundo
momento, garantir o acesso à terra através da reforma agrária, crédito fun-
diário e as ações fundiárias.15 E, num terceiro momento, criar mecanismos
para a inclusão produtiva com acessos mercados para comercialização, cré-
dito produtivo, infraestrutura, organização produtiva, assistência técnica16

(BRASIL, MDA, p. 03, s.a). Esses passos geradores de uma rota de políticas
públicas são capazes de garantir a autonomia das camponesas e sua partici-
pação mais ativa da vida na família e, ao mesmo tempo, da vida pública.

CONSIDERAÇõES FINAIS
Dos breves estudos realizados nesta pesquisa, denota-se que as identidades das
mulheres têm sofrido degenerações no decorrer da história da humanidade,
sendo relegadas a um espaço de subcidadania, exclusão e, muitas vezes de in-
visibilidade social, baseadas nas suas diferenças biológicas e nos papeis que
as relações de poder patriarcais foram impondo a elas. Ao mesmo tempo que
tais constatações revelam um cenário drástico, desvelam que as identidades
não são fixas e, portanto, passíveis de modificações. Demonstrar isso foi uma
das principais contribuições dos movimentos feministas e de mulheres que
muito contribuíram para a reconfiguração das identidades femininas, como foi
e segue sendo o caso dos movimentos ligados as mulheres do campo.

Redistribuir renda e modificar seu status social, assim como alcançar
reconhecimento identitário foram demandas levantadas pelas camponesas
brasileiras positivadas na Constituição Federal de 1988. Pela primeira vez
na história do país, as camponesas foram reconhecidas como trabalhadoras,
saindo da invisibilidade e, também tendo acesso à renda.

Neste contexto, as teorias aqui trabalhas, da redistribuição econômica
e do reconhecimento identitário, embora com aspectos divergentes entre
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sim, contribuem para a compreensão da situação das mulheres do campo e re-
metem a muitos outros desafios, aqui criticando as próprias teorias acima apre-
sentadas: Diante da teoria de Fraser, como garantir a redistribuição de renda,
de forma mais efetiva, em um Estado liberal? Envolvendo os aspectos da ne-
cessidade de reciprocidade para o reconhecimento identitário pregado por Hon-
neth, como garanti-lo terceiros e o próprio Estado não quiserem reconhecer?

Mesmo assim, trabalhar as categorias de redistribuição econômica e
de reconhecimento identitário envolvendo as mulheres camponesas e suas
lutas através de movimentos sociais tem sido muito salutar. É preciso sim
redistribuir renda, é preciso sim ressignificar as identidades baseadas na al-
teridade e reciprocidade dentro da família e do próprio Estado. Esses são
elementos fundantes para a superação da cultura patriarcal e da construção
de relações mais humanas em todos os âmbitos, sejam eles familiares ou na
sociedade mais ampliada, tendo como bases a solidariedade, a participação
e o cuidado com o próximo e a próxima. Como diz Carlos Drumond de An-
drade, “Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas”.
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NOTAS

1 Ver as obras que tratam do tema, porém com vieses de abordagem diferen-
ciados, explicando a origem das desigualdades entre homens e mulheres: EISLER,
Riane. O prazer sagrado: sexo, mito e política do corpo. Trad. de Tônia Van Acker.
São Paulo: Palas Athena, 1996 e ENGELS, Friedrich. A origem da família, da
propriedade privada e do Estado. Traduz.  Por Leandro Konder. 16 ed. Rio de Ja-
neiro: Bertrand Brasil, 2002. 

2 Acesso ao documentário “O martelo das bruxas”, tradução ao livro “Mal-
leus Maleficarum”, de cunho ideológico escrito por Henirich Krammer, impresso
pela primeira vez em 1487. Endossado pela Igreja e pela Universidade de Colônia
como forte à sua teoria da perseguição às mulheres que perdurou por duzentos
anos (MALEUS MALEFICARUM, 2013). 

3, 4 Trecho da letra da música “Entrei na luta”, que faz parte das mobilizações
do Movimento das Mulheres Camponesas (MMC).

5Fundada em 02 de junho de 1955, conforme informação constante em:
<http://www.sintargs.com.br/index.php/2015/06/02/60-anos-da-ematerrs/>.

6 “O mais organizado e de maior atuação é o Movimento de Mulheres Tra-
balhadoras Rurais de Santo Cristo, que tem se mantido trabalhando e lutando
desde o começo dos anos 80. Segundo Genoveva Hass, que está no grupo desde
o começo, tudo se iniciou com uma reunião a convite de Noeli Shamer, assessora
do sindicato. Nesse dia juntaram 134 mulheres e tiraram uma comissão para ini-
ciar os trabalhos, Genoveva era uma delas. Formaram parte do Movimento das
Margaridas, participaram das principais mobilizações, Porto Alegre, Brasília e
toda a região, logo se vincularam à Comissão da Fetag por ter em Santo Cristo um
sindicato combativo que sempre colaborou com as lutas das mulheres” (SEGER;
BRATZ; DITZ et. al in NUÑEZ [Org.].,2005, p. 18).

7 “O processo da constituinte caracterizou-se por uma grande mobilização
social de debate com a população do campo e da cidade sobre os direitos sociais
e políticos do Brasil, que culminou na eleição dos Deputados Constituintes e na
promulgação da Constituição Federal de 1988” (CONTE; MARTINS; DARON
in PALUDO [Org.]., 2009, p. 95).

8 “[...] após muitos debates e reflexões internas, nas organizações autônomas,
nos estados, optou-se pela designação de Camponesa para denominar a articulação
das diversas organizações num único movimento nacional: Movimento de Mu-
lheres Camponesas – MMC Brasil, afirmando sua identidade como movimento
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popular, camponês e feminista” (CONTE; MARTINS; DARON in PALUDO
[Org.]., 2009, p. 94).

9 Conforme Lucas, “[...] A coexistência de diferentes culturas em uma
mesma sociedade é entendida, por Javier de Lucas, como multiculturalidade,
como fato social que, em razão da inevitável pluralidade, deve ser considerado
existente independentemente de ser avaliado positiva ou negativamente, enquanto
o termo multiculturalismo é reservado para designar as reivindicações políticas e
as normas que tratam de reconhecer institucionalmente esta mesma multicultura-
lidade” (LUCAS, 2013, p. 185-186).

10 No ano de 2000, dentro do marco da Marcha Mundial das Mulheres
(MMM), a Coordenação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CON-
TAG articula em Brasília 20.000 mulheres numa grande manifestação denomina-
da Marcha das Margaridas. A marcha discutia os dois pontos principais do MMM,
violência e pobreza sexista (SEGER; BRATZ;DITZ et. al in NUÑEZ
[Org.].,2005, p. 14-19).

11O grupo das Margaridas e o das mulheres ligadas a Federação dos Traba-
lhadores do Estado do Rio Grande do Sul (FETAG), grupos de mulheres ligadas
a EMATER, “[...] reforçavam o papel de rainhas do lar, doméstica e eram condu-
zidas por lideranças masculinas de sindicatos, partidos políticos, e outras insti-
tuições”. Já “as mulheres que compõem a OMR, queriam desde o primeiro mo-
mento, a autonomia da organização frente aos sindicatos, às igrejas e aos partidos
políticos”, é o que as diferencia (CONTE; MARTINS; DARON in PALUDO
[Org.]., 2009, p. 96-97).

12 Trecho da música “Nossa história a gente faz”, utilizado nas mobilização
do Movimento das Mulheres Camponesas (MMC).

13 “A Teoria Crítica não se limita a descrever o funcionamento da sociedade,
mas pretende compreende-la à luz de uma emancipação ao mesmo tempo possível
e bloqueada pela lógica própria da organização social vigente” (NOBRE in HO-
NETH, 2003, p. 09).

14 No momento inicial destas reivindicações seria aplicável a teoria de Hon-
neth, devido a estes direitos terem sido implementados através de lutas populares
do campesinato feminino.

15 Adentrando aqui na questão do amor para o alcance do autoconfiança
(HONNETH, 2003, p. 155).
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16 Neste segundo momento é possível aplicar a teoria do reconhecimento,
em grande parte o direito ao acesso a terra pelas minorias, decorre a partir de con-
flitos sociais no Brasil. 

17 No terceiro momento estende-se a teoria de redistribuição de Fraser, pois
exige-se uma partilha uniforme e equânime dos recursos disponíveis entre homens
e mulheres.
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FEMINISMO NEGRO E CAMINHOS DA EXPERIÊNCIA

Winnie de Campos Bueno

1  INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo propor uma análise introdutória a uma
teoria crítica do direito formulada a partir do pensamento da socióloga Pa-
trícia Hill Collins, considerada enquanto uma das principais intelectuais ne-
gras da contemporaneidade. A formulação desse trabalho se dá a partir de
uma interpretação dos conceitos do pensamento filosófico ocidental clássico
e suas ausências, principalmente no que diz respeito a questão da intersec-
cionalidade na perspectiva de Collins.

No que pese o nome de Patricia Hill Collins ser bastante conhecido in-
ternacionalmente, citado com frequência nos debates da intelectualidade
negra tanto no contexto internacional quanto no âmbito nacional, ele ainda
não está incorporado aos debates que se dão nas salas de aula dos institutos
acadêmicos brasileiros, especialmente no Direito, necessário, portanto uma
breve apresentação da pesquisadora.

Patrícia Hill Collins é reconhecida enquanto uma das principais soció-
logas da história. Foi a centésima presidente da American Sociological Asso-
ciation (ASA), primeira mulher negra a ocupar esse posto. Professora da Uni-
versidade de Maryland e da Universidade de Cincinnati. Ph.D. em sociologia
pela Universidade de Brandeis, Hill Collins tem um trabalho de pesquisa ro-
busto relacionado às questões de raça, gênero, classe social, sexualidade e na-
cionalidade.  Suas questões teóricas refletem o compromisso em formular
uma teoria crítica que tenha por centralidade a maneira com que o aprofunda-
mento das opressões sociais afeta o cotidiano da população negra, especial-
mente das mulheres negras. Sua obra mais conhecida e reverberada, o
livro Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics
of Empowerment, possibilita uma visão complexa acerca da dimensão das re-
lações sociais de dominação na vida de mulheres negras, especialmente nas
Américas, bem como aponta caminhos e perspectivas para a formulação de
agendas políticas que possibilitem para as mulheres negras a emancipação so-
cial, no que pese os limites que o projeto de emancipação ocidental apresenta
para os grupos subalternos, especialmente aqueles que são subalternizadas a
partir do sistema de dominação organizado pelo ódio anti-negritude1.

Patrícia Hill Collins não inventou o feminismo negro enquanto uma
epistemologia, muito menos enquanto um movimento político, mas pode-se
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dizer que sem dúvidas fez um trabalho inédito de compilação das experiên-
cias ativistas intelectuais das mulheres negras, especialmente das afro-es-
tadunidenses, articulando ferramentas analíticas fundamentais para com-
preender o complexo de dominação racial da diáspora. Outro importante
contributo da obra de Hill Collins é a possibilidade da construção de uma
teoria de justiça social que não necessariamente passe pelos modelos hege-
mônicos de família, sociedade e Estado. Dialoga, portanto, de maneira bas-
tante precisa com os objetivos centrais da disciplina.

Adoto como caminho central dessa elaboração o marco conceitual de
“interseccionalidade” a partir de uma interlocução entre o pensamento de
Hill Collins e outras intelectuais negras com a maneira com Hegel descreve
os caminhos da consciência. Me parece relevante discutir como esses cami-
nhos são experimentados pelas mulheres negras uma vez que estas não são
lidas na sociedade enquanto sujeitos, mas sim no lugar de objetos. 

Como que se desenvolve o fio condutor do saber em um mundo obje-
tivo em que o agir dos corpos subalternos é limitado pela violência sexista
e racista. Quais são os desenhos que se estabelecem para o saber experimen-
tado consciente das mulheres negras? Que possibilidades de constituição
de sujeito existem para pessoas que não são capazes de se realizar enquanto
sujeito devido a lógica da dominação racial? Quais são as possibilidades de
incorporação das mulheres negras no processo de emancipação social oci-
dental? Quais são as limitações impostas ao processo de constituição das
subjetividades negras? Onde se dá o suplício de um pensar que se localiza
a partir de uma subjetividade que é frustrada por uma razão que se desarti-
cula ao ser confrontada pelo fato da existência de uma matriz de dominação
que despeja violências em um mesmo corpo, no caso, o corpo das mulheres
negras? A história e a cultura da diáspora africana são uma ausência no pen-
samento hegeliano, contudo essa teoria é reconstituída a partir das formu-
lações teóricas de intelectuais negros que apresentam um inquestionável
rigor metodológico conectado com um pensamento crítico profundo, como
é o caso de Frantz Fanon que utiliza explicitamente os conceitos hegelianos
para refletir as experiências dos colonizados, especialmente em Pele Negra,
Máscaras Brancas. Nessa obra o autor demonstra a ausência da dialética na
relação entre o negro, colonizado e o branco, colonizador. Para Fanon, a
forma com que a anti-negritude se articula no contexto de colonização im-
possibilita o reconhecimento recíproco que proporciona o estabelecimento
da dialética2. Inexiste um reconhecimento entre o branco e o negro, o que
também pode ser explicado pela ideia de matriz de dominação desenvolvida
por Hill Collins, logo, existe nesse trabalho também uma tentativa de leitura
dos conceitos fanonistas a partir das elaborações de Patrícia Hill Collins 

Trata-se de um estudo inicial, marcado, portanto por inquietações, dú-
vidas e incertezas e possivelmente por alguns equívocos teóricos. Pode-se
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dizer que esse texto é uma organização de questões que atravessaram o se-
gundo semestre da elaboração do meu mestrado e que ainda não obtiveram
respostas definitivas. É também uma experimentação do meu próprio pen-
sar, uma formulação intelectual ativista que exige o esforço da reflexão dos
meus próprios caminhos de deslocamento através da consciência. 

2  DIáSpORA AFRICANA, INTERSECCIONALIDADE E A
ExpERIêNCIA VIVIDA DA pOpULAÇÃO NEGRA
A diáspora africana é marcada pela interseccionalidade. As experiências dos
negros e negras na diáspora estão profundamente marcadas pelo complexo
interseccional, onde raça, gênero, etnia, sexualidade, nacionalidade, e ha-
bilidade3 demonstram a recorrência da violência e das dinâmicas de silen-
ciamento dos subalternizados nos sistemas de poder.4 Contudo, é também
a partir das experiências de resistência a dominação que as mulheres negras
irão constituir uma agenda política e ferramentas intelectuais robustas que
permitem sua resistência. 

Desdobrar essa afirmação da característica interseccional das expe-
riências afro-diaspóricas prescinde de uma conceituação dos termos “diás-
pora africana” ou simplesmente “diáspora”5 e “interseccionalidade”, espe-
cialmente porque os mesmos aparecerão frequentemente nesse texto.

A utilização do termo diáspora africana6 para designar os deslocamen-
tos territoriais compulsórios das populações negras aparece com maior fre-
quência após a Segunda Guerra Mundial, intensificando enquanto campo
teórico a partir dos contributos de Paul Gilroy e Stuart Hall, especificamente
a partir da recepção do trabalho de Gilroy em O Atlântico Negro. A relevân-
cia do conceito de diáspora se estabelece a partir dos marcos do pan-africa-
nismo e do internacionalismo negro, e posteriormente conformando-se en-
quanto um projeto epistemológico. Em linhas gerais pode-se dizer que a
noção de diáspora está organizada a partir da dispersão das pessoas de suas
terras natal. Embora haja uma historiografia bastante densa a respeito da
diáspora armênia, grega e africana, por um período significativo a noção de
diáspora ficou restrita a experiência judaica. 

A reconfiguração do conceito de forma mais ampla se deu a partir da
década de 1980. O crescimento do uso da noção de diáspora permitiu uma
outra forma de definição dos povos que outrora eram definidos como mino-
rias, passando a se auto definirem, especialmente em contextos políticos-
intelectuais, enquanto povos diaspóricos.7.

No que tange a questão do conceito de diáspora africana especifica-
mente há um desdobramento múltiplo do conceito. Sua organização foi in-
clusive problematizada por estudiosos da diáspora numa perspectiva mais
ampla, uma vez que parte dos autores que integram a gênese da adoção desse
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conceito não atentavam para as diferenciações que os judeus faziam entre
exílio e dispersão voluntária.  Isso se dá porque as múltiplas noções de diás-
pora para os diferentes povos perpassam por uma perspectiva de auto defi-
nição e em um primeiro momento para os estudiosos da diáspora africana a
abordagem mais relevante se dava a partir do “entendimento do tráfico de
escravos como uma experiência central para qualquer entendimento da mo-
dernidade ocidental ou ‘história universal’.8 Na literatura brasileira o con-
ceito mais utilizado de diáspora está organizado por Nei Lopes

Palavra de origem grega que significa ‘dispersão’. Designando, de início, prin-
cipalmente o movimento espontâneo dos judeus pelo mundo, hoje aplica-se
também à desagregação que, compulsoriamente, por força do tráfico de escra-
vos, espalhou negros africanos por todos os continentes. A Diáspora Africana
compreende dois momentos principais. O primeiro, gerado pelo comércio es-
cravo, ocasionou a dispersão de povos africanos tanto pelo Atlântico quanto
pelo oceano índico e mar Vermelho, caracterizando um verdadeiro genocídio, a
partir do século XV- quando talvez mais de 10 milhões de indivíduos foram le-
vados, por traficantes europeus, principalmente para as Américas. O segundo
momento ocorre a partir do século XX, com a emigração, sobretudo para a
Europa, em direção às antigas metrópoles coloniais. O termo “diáspora” serve
também para designar, por extensão de sentido, os descendentes africanos nas
Américas e na Europa e o rico patrimônio cultural que construíram.9

Há também uma proposta de ampliação do conceito de diáspora afri-
cana que transcende a questão da experiência compartilhada da escraviza-
ção, o qual é organizado pelo antropólogo João Costa Vargas10. Para Vargas
a diáspora deve ser conceituada como uma experiência do terror racial,
tendo por característica fundante o genocídio anti-negro. Segundo esse autor
o ponto principal da experiência diaspórica africana é a negação à sobrevi-
vência. Ou seja, um constante não-reconhecimento, que leva a estes sujeitos
para geografias de morte. Para as comunidades negras na diáspora inexiste
o direito de sobrevivência, e é essa ausência de direito à vida que organiza
o ponto focal das múltiplas formas de expressão da negritude que definem
a diáspora. Em suma, o que é compartilhado tanto por mim, mulher, negra,
jovem, oriunda da classe-média brasileira, heterossexual, quanto por um
homem negro, haitiano, pobre, refugiado é o terror racial, o medo das con-
sequências do racismo. As maneiras com que vamos nos manifestar a res-
peito desse terror são distintas, mas a origem do terror é a mesma.

Essa perspectiva da experiência da escravidão negra como central para
a compressão da “história universal” me interessa no uso do termo diáspora
africana e nos seus desdobramentos, especialmente no pensamento de mu-
lheres negras. As mais aclamadas ativistas intelectuais desse campo, como
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é o caso de Angela Davis e Sueli Carneiro, organizam a gênese da ação política
das mulheres negras a partir das consequências do processo de escravização
de negros e negras nas Américas. Angela Davis11 aponta que o gênero será um
critério de distinção no tratamento daqueles e daquelas que são considerados
indistintamente enquanto unidades de trabalho no sistema escravagista.

[...] as mulheres também sofriam de forma diferente, porque eram vítimas de
abuso sexual e outros maus-tratos bárbaros que só poderiam ser infligidos a
elas. A postura dos senhores em relação `as escravas eram regidas pela conve-
niência: quando era lucrativo explorá-las como se fossem homens, eram vistas
como desprovidas de gênero, mas quando podiam ser exploradas, punidas e
reprimidas de modos cabíveis apenas às mulheres, elas eram reduzidas exclu-
sivamente à sua condição de fêmeas.

Incide nesse modo de pensar de Angela Davis uma perspectiva inter-
seccional, uma vez que a mesma irá abordar a experiência da escravidão
considerando aspectos de raça e gênero de forma conjunta. Contudo, no que
pese a existência de um conceito mais massificado de interseccionalidade
tanto na literatura feminista quanto no ativismo de mulheres, o termo ainda
está sendo refletido e problematizado.

O conceito de interseccionalidade é cunhado no cânone acadêmico por
Kimberlé Crenshaw, professora da Columbia Law School e um dos princi-
pais nomes da Critical Race Theory12. Crenshaw desarticula o uso que as
categorias de raça, gênero, classe e sexualidade operacionalizam violências
e subjugação de grupos subalternizados, articulando esses conceitos numa
lógica de empoderamento e reconstrução dos paradigmas da justiça social.
Crenshaw analisa a interseccionalidade não enquanto uma vetor para justi-
ficar a dominação mas sim como uma ferramenta que possibilita utilizar as
diferenças entre os diversos grupos subalternos como um instrumento de ar-
ticulação de justiça social. O entrecruzamento do racismo e do sexismo, por
exemplo, nas análises críticas é fundamental para compreender as múltiplas
dimensões das opressões. 

Em um primeiro momento o conceito de interseccionalidade para Crens-
haw tem o objetivo de demonstrar que parte das múltiplas experiências en-
frentadas pelas mulheres negras não são classificadas a partir dos marcos
tradicionais de raça ou gênero.  No que pese haver um maior entendimento
do racismo e do sexismo enquanto fatores estruturais das inequidades sociais
a dimensão das consequências dessas estruturas ideológicas dominantes na
vida das pessoas não pode ser compreendida amplamente se analisarmos
raça, classe, sexualidade, gênero de forma separada, pois essas categorias
se entrecruzam para moldar aspectos estruturais, políticos e representacio-
nais da violência contra mulheres não brancas.
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Assim como Patrícia Hill Collins, a orientação teórica das considera-
ções de Crenshaw se estabelece com centralidade na noção de “experiência
das mulheres negras”. Para Crenshaw a interseccionalidade apresenta uma
dimensão estrutural, uma dimensão política e uma dimensão representacio-
nal. Hill Collins, recentemente, tem se dedicado a apresentar um outro pa-
norama a respeito do conceito de interseccionalidade que se refere ao que
ela nomeia enquanto um dilema de definição, para tanto ela articula a inter-
seccionalidade enquanto um campo teórico, enquanto uma ferramenta ana-
lítica e também como uma práxis crítica.13 Há um número expressivo de
teóricas da interseccionalidade, nessa escrita opto por me debruças nos es-
critos iniciais de Crenshaw e nos estudos de Hill Collins pelo fato de a pri-
meira ser reconhecida enquanto a primeira acadêmica a organizar esse con-
ceito no cânone acadêmico, a escolha da abordagem de Hill Collins se dá
em razão de que é exatamente o pensamento dessa teórica o objeto de in-
vestigação do meu projeto de mestrado.

Crenshaw se debruça no aspecto estrutural da interseccionalidade a
partir da questão da violência doméstica. A teórica explica que diferente-
mente do que ocorre com a questão no que tange mulheres brancas, a vio-
lência doméstica para mulheres negras está inserida num complexo que diz
a baixa eficácia das instituições para essas mulheres negras. Mulheres ne-
gras permanecem em ciclos de abuso doméstico porque a esfera pública não
possibilita o mínimo de garantias sociais para esse grupo, logo o trato a res-
peito da violência doméstica quando enfrentada por mulheres negras não
pode se restringir ao agressor, devendo também ser enfrentado as implica-
ções do racismo para a violência de gênero.  Conforme Crenshaw14

Muitas mulheres não-brancas, por exemplo, são sobrecarregadas pela po-
breza, responsabilidades de assistência à infância e a falta de habilidades de
trabalho. Esses fardos, em grande parte são consequência do gênero e da opres-
são de classe, os quais são agravados pelo emprego racialmente discrimina-
tório e as práticas de moradia que as mulheres não-brancas frequentemente
enfrentam, bem como pelo desemprego desproporcionalmente alto entre as
pessoas não-brancas que torna as mulheres não-brancas vítimas de violência
doméstica menos capazes de depender do apoio de amigos e parentes para
abrigo temporário. 

No Brasil, a instituição da Lei Maria da Penha, por exemplo, não signi-
ficou uma diminuição dos índices de violência para mulheres negras, ao con-
trário, na vigência da lei o número de mulheres negras vítimas de violência
doméstica e feminicídio aumentou. No que pese necessitar uma análise mais
apurada das causas desse aumento, que podem estar localizadas inclusive no
maior aumento das denúncias, o fato alarmamente é que a existência de uma
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política universalista de redução da violência de gênero atinge os resultados
esperados de maneira mais eficaz para mulheres brancas do que para mu-
lheres negras.15 A ausência de reflexão sobre esses números numa perspec-
tiva interseccional é bastante presente inclusive no ativismo feminista. Ao
falar sobre mulheres, o feminismo ignora o que significam as estruturas para
mulheres negras. Ao falar sobre agressores, o feminismo ignora o que sig-
nificam as relações familiares entre homens negros e mulheres negras. Há
uma ausência de reflexão a respeito da forma com a experiência vivida do
homem e da mulher negra na sociedade ocidental pós – abolição configura
o espaço da vida privada desses sujeitos. 

Há um outro fator de impacto que não é enfrentado pelo feminismo que
está relacionado com a criminalização da violência doméstica que é a ques-
tão do encarceramento em massa da população negra, especialmente dos
homens negros. Esse é um ponto de reflexão importante para o ativismo de
mulheres negras exatamente pela experiência interseccional. Não irei me
debruçar detidamente nessa questão, contudo aponto para ela em razão de
possibilitar uma visualização da interseccionalidade numa perspectiva es-
trutural16.  Crenshaw destaca que para mulheres imigrantes nos Estados
Unidos há uma série de barreiras que as impedem de acessar serviços pú-
blicos e que as mantém em situações de violência doméstica por exemplo.
“Os padrões de subordinação se cruzam nas experiências das mulheres[...]A
subordinação interseccional não precisa ser produzida intencionalmente; na
verdade, é frequentemente a consequência da imposição de um fardo que
interage com vulnerabilidades preexistentes para criar mais uma dimensão
de destituição de poder”17 Políticas de controle comunitário da violência
em regiões periféricas a partir de parcerias com o Estado são um exemplo
dessa “imposição de um fardo que interage com vulnerabilidades preexis-
tentes”. Políticas como o Mulheres da Paz demonstram como a subordina-
ção interseccional nem sempre é produzida de maneira intencional. O obje-
tivo do projeto, desenvolvido nacionalmente a partir do Programa Nacional
de Segurança Pública com Cidadania, capacitava mulheres em bairros vul-
neráveis para atuarem como mediadoras de conflitos. A ideia do projeto era
capacitar institucionalmente mulheres que eram lideranças nos seus bairros
a partir de projetos de governança que tinham por escopo o incentivar mu-
lheres, por meio de transferência direta, a construir e fortalecer redes sociais
de prevenção e enfrentamento às violências que envolvem jovens expostos
à violência. 

Contudo, o que ocorreu efetivamente foi um reforço das imagens con-
troladoras sobre mulheres negras, o próprio Estado na definição da política
reforça o lugar do cuidado, do servir, e acaba por criar uma outra dimensão
de destituição de poder. Onde antes havia, fora da intervenção da esfera pú-
blica, possibilidades de mediação de conflitos mobilizadas diretamente por
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essas mulheres nas comunidades, passou a existir coação e ameaças, uma
vez que as agentes desses projetos não têm recursos suficientes para enfren-
tar a violência. Segundo Fabiana Rocha, que desenvolveu sua dissertação
sobre o projeto Mulheres da Paz em um bairro periférico da cidade de Sal-
vador, a atuação das instituições nesses espaços se dá sobre uma lógica que
não considera o auto definições das mulheres, mas sim perpetua estereótipos
desumanizantes sobre as mesmas

Ao serem elevadas à função de ‘provedoras de bem-estar’, as mulheres assumi-
ram uma posição de desvantagem por conta de seus parcos recursos para a al-
mejada provisão. Isto porque, no lugar de políticas públicas de gênero – pro-
posta feminista que indica transformações nas condições de vida das mulheres
e da população de modo geral – o governo adota políticas voltadas para as mu-
lheres dentro dos padrões tradicionais atribuídos ao universo ‘feminino’, logo,
políticas reprodutoras de desigualdades de gênero. Há, portanto, um reforço do
lugar de cuidadora 18

Embora a autora não se debruce sobre a dimensão racial desse panora-
ma para a análise desenvolvida, é bastante evidente que estes padrões tradi-
cionais atribuídos ao feminino no que diz respeito à mulheres negras são
ainda mais perversos e controladores uma vez que eles não estão organiza-
dos numa perspectiva da feminilidade mas sim da objetificação racial atre-
lada a desvalorização do trabalho de pessoas negras, que também é organi-
zado a partir de uma lógica da interseccionalidade enquanto estrutura.

A política “Mulheres da Paz” e os números relativos ao aumento do fe-
minicidio e da violência doméstica para mulheres negras na vigência da Lei
Maria da Penha demonstram como iniciativas que aparentemente buscam a
solução de demandas sociais “podem ser ineficazes quando a localização
interseccional de mulheres não-brancas não é considerada na formulação
do remédio”19.

O aspecto político da interseccionalidade está relacionado a maneira
com que mulheres negras vivenciam experiências de agência política em
grupos subordinados distintos. Crenshaw utiliza como exemplo especifica-
mente a questão do feminismo e dos movimentos negros, mas podemos tam-
bém articular as experiências de mulheres negras transexuais e mulheres ne-
gras lésbicas. Em um espectro mais amplo dos movimentos negros a
definição da agenda política é majoritariamente masculina. A própria his-
toriografia do movimento negro no Brasil aborda de maneira muito tímida
a respeito da contribuição das mulheres negras para a constituição do mo-
vimento, é necessário fazer uma busca nas trajetórias e no trabalho intelec-
tual das ativistas negras para conhecer o contributo dessas mulheres para o
movimento negro de conjunto.
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A experiência do racismo não é exclusiva dos homens negros, ainda
assim, são as articulações teóricas dos intelectuais negros homens que serão
mais reverberados quando se trata da “experiência vivida do negro”. A forma
com que o pensamento de Frantz Fanon percorre os estudos de negritude
demonstra esse fato. Contudo há poucas articulações do pensamento de
Fanon com as formulações e experiências de mulheres negras20. 

O movimento feminista emerge com ausências significativas da expe-
riência das mulheres negras e, sua organização enquanto política-intelectual,
ainda na contemporaneidade falha em recepcionar as demandas das mulheres
negras. As percepções das mulheres brancas ainda são aquelas que irão orga-
nizar o pensamento feminista, ainda são as vozes das mulheres brancas e suas
experiências pessoais que alcançam algum tipo de possibilidade de atenção
pública.  Na atual conjuntura é especialmente o feminismo radical que recorre
a um conceito único de mulher que frequentemente silencia outras experiên-
cias do feminino. A socióloga Luiza Bairros já advertia para a forma com que
o feminismo, ao considerar apenas a experiência de mulheres brancas, aca-
bava por fortalecer a naturalização das opressões. Conforme Bairros:

O uso do conceito mulher traz implicado tanto a dimensão do sexo biológico
como a construção social de gênero. Entretanto a reinvenção da categoria mu-
lher frequentemente utiliza os mesmos estereótipos criados pela opressão pa-
triarcal - passiva emocional etc. - como forma de lidar com os papeis de gênero.
Na prática aceita-se a existência de uma natureza feminina e outra masculina
fazendo com que as diferenças entre homens e mulheres sejam percebidas
como fatos da natureza. Dessa perspectiva a opressão sexista e entendida como
um fenômeno universal sem que, no entanto, fiquem evidentes os motivos de
sua ocorrência em diferentes contextos históricos e culturais.21

A forma com que o feminismo articula experiência também se dá numa
perspectiva de anti-escuta que acaba por exigir das mulheres negras a orga-
nização de um contra-discurso. Escapa que a experiência de mulheres bran-
cas é localizada, assim como são as experiências das mulheres negras e, por-
tanto, é insuficiente dizer que qualquer situação que uma mulher branca
considere enquanto agressiva é uma opressão, principalmente porque há de
se considerar o aspecto da hegemonia racial e do acesso ao poder político
que está mais facilitado às mulheres brancas do que aos homens negros.22

Esse panorama é exemplificativo do conceito de interseccionalidade
política, que basicamente demonstra a existência de um número de deman-
das sociais e insuficiências institucionais maiores para mulheres negras, as
quais não são enfrentadas por mulheres brancas. Feministas brancas não ne-
cessitam articular sua agência política para o combate ao racismo por exem-
plo, exatamente porque a forma com que se articula o feminismo de modo
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geral ignora a dimensão da diáspora africana para a conformação das ine-
quidades sociais estruturais. De outro lado, homens negros tem como agenda
prioritário o combate ao racismo sem deter-se de maneira decisiva na forma
com que o sexismo afeta a vida da população negra de conjunto.  Existe,
portanto uma dimensão da ausência de poder interseccional que raramente
é enfrentada por pessoas brancas em suas demandas específicas23.

As ausências de agendas políticas interseccionais acabam por ser um
aspecto determinante na não possibilidade de realização do projeto eman-
cipatório ocidental. Fica evidente a ausência de dialética quando o feminis-
mo fracassa nas suas formulações que apagam a questão racial, evidencian-
do uma prática que reforça e incrementa a subordinação da população negra.
No que tange as estratégias antirracistas o diagnóstico é semelhante, ao ocul-
tar os aspectos das consequências do patriarcado na vida das mulheres ne-
gras opera-se a subordinação dessas mulheres de forma mútua.  Para Kim-
berlé Crenshaw a tendência dos movimentos antirracistas de produzir
análises sobre a violência doméstica como consequências exclusivas do ra-
cismo implica em desconsiderar que o racismo está conectado patriarcado
inclusive na subordinação de homens negros. É a partir do racismo que estes
homens não irão acessar os privilégios e benefícios sociais que homens
brancos tem a sua disposição. Segundo a autora 

Quando a violência é entendida como uma atuação de ser negado o poder mas-
culino em outras esferas, parece contraproducente abraçar construções que vin-
culam implicitamente a solução à violência doméstica à aquisição de maior
poder masculino. O imperativo político mais promissor é desafiar a legitimi-
dade de tais expectativas de poder, expondo seu efeito disfuncional e debili-
tante sobre as famílias e comunidades não-brancas24

É nesse sentido também que Hill Collins reflete sobre essa questão,
porem de maneira ainda mais assertiva. Segundo a autora é pouco provável
que tenhamos soluções efetivas para o problema da violência contra as mu-
lheres se este problema continuar sendo vislumbrado a partir de lentes mono-
categóricas como as lentes de gênero, que consolidam imagens de agressores
masculinos que perpetuam violências e vítimas femininas. Ou ainda a partir
da lente meramente racial que se propõe apenas a elevar a violência policial
contra homens negros uma vez que estes são potenciais agressores.

A dimensão representacional da interseccionalidade é diretamente li-
gada com a forma com que mulheres negras são representadas em imagens
culturais. No que tange essa articulação do pensamento de Crenshaw irei
realizar uma reflexão a partir do conceito de imagens controladoras, desen-
volvido por Patrícia Hill Collins. Especialmente no campo audiovisual ope-
ram imagens que justificam a perpetuação das mulheres negras em lugares
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de subordinação. Para que a subordinação desse grupo se perpetue é neces-
sário que existam ferramentas ideológicas robustas que justifiquem esse pa-
norama. É nesse sentido que operam as imagens controladoras, 

Imagens controladoras são respostas ideológicas a persistência de mu-
lheres negras em não sucumbirem ao racismo e ao sexismo. A assertividade
histórica com que mulheres negras articulam saídas para a experiência de
violência racial e de gênero é respondida pelas ideologias dominantes em
vários campos, incluindo a linguagem. É no campo das linguagens e nos
seus desdobramentos que operam as imagens controladoras as quais, segun-
do Patricia Hill Collins, são organizadas para fazer com o racismo, sexismo,
a pobreza e outras formas de injustiça sociais sejam naturalizadas, aparen-
temente normais e consideradas enquanto partes inevitáveis do cotidiano.25

Mesmo imagens aparentemente positivas podem operar como meca-
nismo de controle para mulheres negras, isso se dá exatamente em função
do que Crenshaw designa enquanto interseccionalidade representacional.
Os estereótipos que recaem sobre as mulheres irão ter outro significado
quando analisados numa perspectiva interseccional. O feminino enfatizado,
por exemplo, não opera da mesma forma para mulheres brancas e mulheres
negras. Para que se dê a ultra feminização das mulheres brancas é necessário
que outra mulher assuma as tarefas de cuidado que são designadas pelo pa-
triarcado como trabalhos femininos. Logo, a ultra feminização de mulheres
brancas implica no embrutecimento e na alienação de mulheres negras. Para
naturalizar essa violência, reproduzem-se nos filmes, peças publicitárias,
narrativas literárias, a figura da mammie, uma mulher negra que cuida ab-
negadamente da casa da mulher branca, da alimentação de toda a família
branca, que desempenha todo o trabalho referente aos cuidados da prole
dessa mulher e que sempre é retratada sem uma família próxima. Na litera-
tura brasileira o exemplo mais conhecido é a personagem Tia Anastácia, do
escritor Monteiro Lobato.

A análise que Patrícia Hill Collins faz em Mammies, matriarchs, and
other controlling images se dá a partir do escopo da interseccionalidade re-
presentacional uma vez que a autora desdobra a maneira com que essas ima-
gens são produzidas a partir de narrativas dominantes de raça e gênero, bem
como descreve que as reinvindicações dessas mulheres para o rompimento
com esses estereótipos são simplesmente ignoradas, não sendo recepciona-
dos nem mesmo dentro do feminismo.

Para articular a maneira com que as imagens controladoras são cons-
truídas Hill Collins organiza um percurso da definição das mulheres negras
como o “outro” da sociedade ocidental.  A objetificação tem um papel cen-
tral nesse sentido, uma vez que dessa forma há possibilidade de manipulação
e controle. Pessoas objetificadas são passíveis de manipulação e controle, a
localização das mulheres negras enquanto “outro” prescinde de objetificação,
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se dá uma cisão entre a consciência de si e a consciência do objeto.  Tanto a
naturalização do comportamento feminino quanto a desumanização do homem
negro, lido como uma besta impede a realização da subjetividade de forma
completa. E é aí que se limita o projeto emancipatório, uma vez que a aqui-
sição de consciência de si que passa por um processo de terror que não é
constituído a partir do caminho da consciência, do sujeito que sabe que sabe,
mas sim do terror imposto pelo mundo. O peso das interações do racismo
constitui uma noção do ser negro.

Para as mulheres negras as consequências da negação de subjetividade,
que sustenta o fortalecimento da política econômica dominante, precisa ser
compreendida nas suas múltiplas dimensões. Reside nesse aspecto a impor-
tância da noção de interseccionalidade representacional.

Uma vez apresentadas as dimensões nas quais Kimberlé Crenshaw ar-
ticula o conceito de interseccionalidade, passo a discorrer sobre as reformu-
lações propostas por Patrícia Hill Collins a respeito desse termo. Os traba-
lhos mais recentes26 dessa teórica estão organizados a partir de reflexões
bastante complexas sobre a interseccionalidade, especialmente sobre a
forma com que o conceito tem sido mobilizado nos seus mais diferentes con-
tornos. É importante destacar que Hill Collins pode ser considerada enquan-
to uma teórica da interseccionalidade uma vez que este paradigma é central
em toda a sua produção intelectual.

Em Intersectionality’s definitional dilemas a autora demonstra que
ainda não há uma organização definitiva do conceito de interseccionalidade
e propõe uma análise em três dimensões do termo. A primeira está relacio-
nada com a interseccionalidade enquanto um projeto de conhecimento, a se-
gunda enquanto uma estratégia analítica que possibilita estabelecer novos
ângulos de visão sobre fenômenos sociais e a terceira enquanto umas práxis
críticas que tem sido articulada por projetos emancipatórios que não estão
organizados dentro da institucionalidade. 

Hill Collins reflete uma possível perde de significado da interseccio-
nalidade a partir do momento em que a luta por justiça social encampada
pelas mulheres negras passa a ser traduzida para contornos que possibilitem
um entendimento acadêmico das experiências de mulheres negras nos mo-
vimentos sociais de emancipação. É evidente que o reconhecimento aca-
dêmico dessas experiências é um momento importante da trajetória dos mo-
vimentos sociais de mulheres negras. Não é sem razão que uma das
principais agendas políticas do movimento social negro no Brasil é histo-
ricamente a luta por acesso à educação de qualidade, socialmente referen-
ciada e antirracista.27 Desde os primórdios das organizações negras no Bra-
sil, no pós e no pré-abolição, houve uma preocupação em estabelecer
estratégias coletivas que permitissem à população negra ter acesso ao en-
sino gratuito, contudo a assimilação acadêmica das lutas por emancipação
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da população negra consiste em um dilema  cujas consequências ainda estão
sendo analisadas.

No que diz respeito ao conceito de interseccionalidade, a autora destaca
que nesse momento há uma espécie de consenso implícito que organiza o con-
ceito a partir de uma análise crítica onde as  interconexões de raça, classe, gê-
nero e sexualidade como sistemas de poder explicitamente ligados a diversos
projetos de justiça social catalisados por seu envolvimento com os movimen-
tos sociais.28 Contudo, é perceptível no feminismo brasileiro que a intersec-
cionalidade ganhou outros significados, os quais a própria Patrícia Hill Collins
admite possíveis uma vez que para a autora “as definições constituem pontos
de partida para a investigação em vez de pontos finais de análise.”29

O advento das redes sociais cibernéticas incrementou outras possibili-
dades de interpretação da interseccionalidade, o feminismo interseccional
brasileiro utiliza a concepção de interseccionalidade enquanto uma vertente
feminista. Para as ativistas do feminismo interseccional a interseccionali-
dade é a intersecção de várias opressões, as quais aprofundam-se quando
interseccionadas.30 Entendo que não há uma definição correta ou definitiva
do conceito, mas sim uma apropriação do mesmo que é moldada a partir das
práticas políticas e intelectuais dos grupos que vislumbram nesse conceito
uma forma de explicar fenômenos sociais que lhes atingem. Essa percepção
da interseccionalidade é uma forma que o feminismo negro contemporâneo
tem encontrado de demonstrar que as suas experiências não podem ser lidas
a partir de uma ferramenta de análise única, é preciso que se considerem os
múltiplos aspectos históricos, econômicos, sociais, culturais, biológicos que
demonstrem a subjetividade desses corpos que são constantemente objeti-
ficados. A leitura do conceito de interseccionalidade nesse caso está aderida
há um contexto político e intelectual específico, e, sendo assim, é possível
compreender que essa mesma ferramenta de análise pode ser utilizada por
outros grupos, como é o caso do feminismo. A questão é que opera frequen-
temente um apagamento da centralidade do pensamento feminista negro nas
formulações do feminismo interseccional, conforme Hill Collins

As narrativas contemporâneas relativas à emergência da interseccionalidade
ignoram, com frequência, a relação desta com as políticas feministas negras
dos anos 1960 e 1970 nos Estados Unidos. Apesar de um longo projeto femi-
nista negro, nos movimentos sociais do século XX, mulheres afro-america-
nas avançaram diversas dimensões do feminismo negro que foram clara-
mente reconhecidas como interseccionais31

A relevância do ativismo de mulheres negras para a interseccionalidade
é fundamental, mas também é preciso nomear as contribuições das mulheres
mexicanas, latinas e asiáticas, principalmente no contexto norte-americano. 
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[...]mulheres afro-americanas e mexicanas confrontaram o desafio de incor-
porar gênero aos argumentos predominantes de raça/classe dos movimentos
nacionalistas negros e mexicanos, assim como incorporaram raça e classe ao
movimento feminista que avançava somente nos argumentos de gênero.
Neste contexto, argumentos sobre a intersecção de raça/ classe/ gênero/ se-
xualidade foram forjados na intersecção de múltiplos movimentos sociais,
uma localização estrutural que teve um importante efeito nas dimensões
simbólicas do discurso interseccional seguinte.32

Contudo, no que pese a importância do movimento de mulheres negras
nesse sentido e das formas com que o feminismo negro reverbera a inter-
seccionalidade, Hill Collins adverte

Apesar da centralidade dos estudos de mulheres para a interseccionalidade, seria
um erro considerar a interseccionalidade como um projeto exclusivamente fe-
minista ou como uma variante da teoria feminista A interseccionalidade é muito
mais ampla que isso. Na academia norte-americana, os ganhos dos estudos de
raça / classe / gênero e interseccionalidade têm sido substanciais.33

Para Hill Collins o dilema da definição da interseccionalidade pode ser
compreendido a partir de uma perspectiva teórica racial crítica, especifica-
mente a partir da teoria da formação racial. O ponto chave é que a partir
dessa perspectiva há um conceito de raça situado dentro de uma relação re-
cursiva entre as estruturas sociais e as representações culturais. Discursos
sobre raça não se confunde com as relações de poder em que se localizam
os significados raciais, essas perspectivas estão separadas, mas interconec-
tadas.  A autora chama a atenção para a forma com que o racismo foi alterado
no contexto norte-americano. Em um primeiro momento havia um “racismo
consciente de cores”, ou seja, um racismo em que as pessoas eram explici-
tamente discriminadas em razão da cor da sua pele, o qual baseou-se em
uma lógica de segregação profunda que foi aplicada a todos os aspectos das
estruturas sociais e das representações culturais. No Brasil pós- abolição
essa forma de racismo não ocorreu em razão do mito da democracia racial.
O racismo brasileiro pós-abolição sempre operou na lógica do “colorblin-
deness”, que é a forma contemporânea do racismo norte-americano. Um ra-
cismo que reproduz as hierarquias raciais, mas que não necessita atentar di-
retamente para a própria raça. No que pese a possibilidade de prevalência
de um tipo ou outro em determinado contexto histórico, social, econômico,
essas formas de racismo, o “racismo consciente de cores” e o racismo “co-
lorblindeness”, normalmente coexistem.34

Os campos teóricos de investigação das questões raciais, como é o caso
dos departamentos de estudos das relações raciais ou dos grupos de pesquisa
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de estudos da diáspora africana, são fontes interessantes de compreender a in-
terseccionalidade enquanto um campo de conhecimento , pois há uma coalizão
entre duas formas de processo de conhecimento: “a produção intelectual de in-
divíduos com menos poder, que estão fora do ensino superior, da mídia de ins-
tituições similares de produção de conhecimento, e o conhecimento que emana
primariamente de instituições cujo propósito é criar saber legitimado”35. 

Outra questão importante para Hill Collins no que tange a interseccio-
nalidade enquanto campo de conhecimento é compreender que tipos de pro-
jetos de conhecimento sobre raça aparecem ou desaparecem e as razões
pelas quais alguns projetos tem mais reverberação que outros. A autora
exemplifica essa questão citando a produção intelectual afro-americana que
se dedica a contestar as dimensões estruturais sociais do racismo e as repre-
sentações culturais de pessoas de ascendência africana, a qual embora tenha
um longo percurso, ainda não é legitimamente reconhecida no cânone. Da
mesma forma, pensando nas academias brasileiras, é possível inquerir por-
que determinados teóricos da negritude são traduzidos para o português e
amplamente divulgados e outros, como é o caso da própria Patrícia Hill Col-
lins, não são investigados com a mesma relevância.

As formulações organizadas a partir de investigações que se centrali-
zam na questão racial revelam as formas com que o conhecimento compar-
tilhado tem mais relevância do que a contribuição específica de um deter-
minado autor.  Hill Collins aponta que diferentemente da sociologia do
conhecimento, onde tradicionalmente tem mais importância o pensamento
de um indivíduo singularmente, havendo um argumento de autoridade en-
volvido na produção de conhecimento, as escolas de conhecimento forma-
das a partir das questões raciais abrem espaços para múltiplas comunidades
interpretativas. Isso se dá porque nesses projetos a centralidade da com-
preensão das inequidades raciais é permanente, possibilitando espaço inte-
lectual e político para grupos subordinados como é caso de negros e negras,
indígenas, latinos e asiáticos.

Essas experiências são importantes para consolidar a interseccionali-
dade enquanto um campo de conhecimento, segundo Patricia Hill Collins a
fundamentação da interseccionalidade enquanto projeto de conhecimento
deve ultrapassar um foco mono-categórico sobre a desigualdade racial para
abranger múltiplas formas de desigualdade que estão organizadas numa ló-
gica similar. Percebe-se que nesse ínterim, a proposta da intelectual negra
possibilita admitir uma certa caracterização da interseccionalidade enquanto
uma categoria de análise universal, o que é um projeto ousado uma vez que
teríamos um campo de conhecimento formulado a partir de experiências su-
balternas, e reconhecido dessa maneira desde sempre, como uma potente
categoria de análise que auxilia a superar as lacunas do projeto emancipa-
tório da tradição filosófica ocidental. 
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A interseccionalidade enquanto uma estratégia analítica é refletida a
partir da utilização de uma abordagem que se vale das estruturas intraseto-
rias para investigar fenômenos sociais.36 É possível analisar as instituições
sociais a partir de uma análise interseccional, por exemplo e, nesse sentido
que é importante reverberar a interseccionalidade enquanto algo mais amplo
do que uma vertente do movimento de mulheres.  Problemas sociais, campos
de conhecimento, preocupações epistemológicas são passíveis de análises
interseccionais. A interseccionalidade pode, portanto, ser considerada en-
quanto uma metodologia de pesquisa.  Nesse sentido Hill Collins aponta
como que a organização do conceito de interseccionalidade proposto por
Crenshaw pode ter sido prematuro ou até mesmo insuficiente. Através de
uma análise de materiais acadêmicos que elegem a interseccionalidade
como ponto central da organização teórica disposta nessas bibliografias Hill
Collins identifica pontos relevantes na literatura interseccional para com-
preender que temas caracterizam as pesquisas interseccionais e quais são as
diferenças desses trabalhos. 

Os primeiros temas identificados pela autora como frequentes na lite-
ratura interseccional são os relativos ao trabalho, família, identidade, mídia
e temas correlatos. Aqui, chama a atenção para o fato de que no Brasil tem
emergido significativamente produções acadêmicas que tratam da questão
da mídia a partir de análises interseccionais, embora não assim nomeadas,
escritas principalmente por acadêmicas negras.37

Esses tópicos são relevantes para pensar a interseccionalidade enquan-
to uma estratégia analítica porque permitem formulações teóricas que reve-
lam aspectos do capitalismo global que tradicionalmente ficam ocultados,
como é o caso das questões de raça. gênero e sexualidade numa perspectiva
econômica por exemplo. No campo dos estudos de trabalho na academia
brasileira há poucas referências a maneira com que o capitalismo elege os
postos no mercado de trabalho a partir de questões hierárquicas de raça, clas-
se social e gênero. Os estudos tradicionais de divisão social do trabalho estão
organizados a partir de uma perspectiva interseccional, logo, permanece
pouco refletido como que a fixação de mulheres negras no trabalho domés-
tico é fundamental para a exploração da população negra.38

Em um segundo momento Hill Collins reflete a relevância da expan-
são da interseccionalidade para incorporar as questões de etnia, nacionali-
dade, idade e habilidade. Para a autora os quadros interseccionais são im-
portantes para ampliar a compreensão sobre ideologias nacionalistas. Outra
esfera relevante que se amplia a partir da perspectiva interseccional é a aná-
lise do comportamento dos grupos subordinados à medida que tentam em-
poderar a si mesmos.  Hill Collins exemplifica: “As análises intersecionais
do poder do Estado-nação expandiram-se para considerar os processos
transnacionais, por exemplo, propondo análises do turismo nas Bahamas
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dentro de processos interseccionais de autonomia erótica, descolonização
e nacionalismo”.39

O terceiro ponto de importância do uso da interseccionalidade enquan-
to uma ferramenta analítica são os temas relacionados a violência. A reflexão
acerca desse tema numa perspectiva interseccional permite um deslocamen-
to de uma ideia hegemônica de violência que está localizada em uma natu-
ralização da violência para determinados grupos.  As imagens controladoras
para mulheres negras refletem esse aspecto, manter mulheres negras retra-
tadas como matriarcas agressivas e castradoras possibilita que essas mulhe-
res continuem sendo receptáculos de violências de forma cotidiana, organi-
zando essas violências como inevitáveis. A interseccionalidade permite
compartilhar as questões da violência como um problema social amplo, des-
mistificando a exposição de grupos sociais subordinados à violência. 

O quarto tema considerado relevante para autora diz respeito a identi-
dade.  Segundo Hill Collins a identidade tem ganhado considerável atenção
acadêmica, possibilitando estudos que refletem “como as identidades inter-
seccionadas produzem experiências sociais distintas para indivíduos e gru-
pos sociais específicos”40

O quinto tema elencado por Hill Collins refere-se a uma crítica episte-
mológica da interseccionalidade, segundo a autora há um campo fértil de
estudos que se propõe a refletir como opera a interseccionalidade enquanto
uma epistemologia, 

A interseccionalidade foi conceituada como uma perspectiva (Browne &
Misra 2003, Steinbugler et al. 2006), um conceito (Knapp 2005), um tipo de
análise (Nash 2008, Yuval-Davis 2006), ou como um “ponto nodal” para teo-
rização feminista (Lykke 2011). Outros estudiosos enfatizam a interseccio-
nalidade enquanto uma metodologia de abordagemj (Steinbugler et al.,
2006, Yuval-Davis 2006), um paradigma de pesquisa (Hancock 2007b) ou en-
quanto uma variável mensurável e ainda como um tipo de dados (Bowleg
2008). Ainda assim, outros se baseiam nas teorias sociais existentes, com o
objetivo de aprofundar a análise da desigualdade ao alinhar o campo da in-
tersecionalidade com teoria da complexidade (Walby, 2007)41.

A questão da interseccionalidade enquanto uma metodologia tem es-
pecial importância para a academia brasileira, principalmente na atual con-
juntura educacional onde ampliam-se os programas de ações afirmativas do
tipo cotas raciais nas instituições de ensino superior. Absorver as experiên-
cias dos centros de estudos internacionais no que diz respeito a incorporação
da interseccionalidade enquanto ferramenta analítica pode representar um
ganho substantivo na formação de pesquisadores negros e negras, especial-
mente nos progrmas de pós-graduação, uma vez que há um desconforto destes
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em suas trajetórias de pesquisas devido a pouca ou inexiste presença de pro-
fessores e pesquisadores negros nesses institutos. Ademais, as metodologias
de pesquisa tradicionais muitas vezes são insuficientes para estruturar  os
problemas de pesquisa que os estudantes negros tem elencado como centro
de suas produções acadêmicas. 

A interseccionalidade enquanto um projeto político emancipatório
complexo tem se demonstrado enquanto uma possibilidade de solução das
ausências do projeto de conhecimento hegeliano. A insuficiencia de análises
que deem conta de grupos subordinados, especificamente da negritudo nesse
caso, pode ser rearticulada a partir de um projeto de conhecimento intersec-
cional. Penso, assim como Hill Collins, que há um desafio epistemológico
a ser enfrentado mas que já não pode ser silenciado.  Esse desafio, entretanto,
não é apenas um desafio de um novo pensar social, mas também de uma ar-
ticulação que reflita inclusive as limitações do feminismo negro.  Há uma
tenência a substituir projetos de justiça social por projetos singulares orga-
nizados em indíviduos. A perspectiva de compartilhamento coletivo de ou-
trora, não mais se orienta na construção de políticas emancipatórias mais
sim de pessoas que representam discursos importantes para mulheres ne-
gras. A academia também tem um papel relevante nesse sentido, uma vez
que a ausência de reflexões robustas que não ocultem questões de raça, clas-
se, gênero e sexualidade e possibilitem compreender as subjetividades sem
objetifcar coletivamente grupos subordinados , acaba por fomentar intelec-
tuais que estão poucos preocupados com justiça social.

Os processos de consciencia para pessoas subordinadas apresentam
outros caminhos, caminhos que talvez não tenham sido previstos pelo pen-
samento hegeliano mas que estão descritos em outros teóricos a partir dos
seus quadros conceituais. Penso que há muito a explorar nesse sentido, e
concluo esse trabalho sabendo que não cheguei nem ao menos próximo de
responder as questões que organizam esse escrito, mas o fato de ter conse-
guido organizar as mesmas ja me parece um passo importante no sentido
que assim há uma possibilidade de pensar os diferentes pontos de vista para
refletir sobre os processos de consciência organizados no pensamento de
mulheres negras.

3  CONSIDERAÇõES FINAIS
Parte significativa desse trabalho se deu em um contexto pessoal de deslo-
camento muito profundo, sentido pela experiência da anti-negritude e pelas
ausências. Ainda há uma ausência muito significativa no que diz respeito às
epistemologias negras no Brasil no geral e ao pensamento de Patrícia Hill
Collins no específico, no que pese seu trabalho ser frequentemente citado em
artigos, monografias e materiais acadêmicos sobre raça, gênero e sexualidades,
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não há um estudo aprofundado que tenha por escopo organizar o pensamento
da socióloga em questão numa perspectiva interpretativa onde os conceitos
desenvolvidos por ela sejam avaliados enquanto esquemas conceituais para
a teoria crítica. Também é difícil de encontrar uma literatura que busque in-
vestigar as aproximações do pensamento de Collins com o pensamento he-
geliano, estando a maioria das considerações encontradas como citações
breves que destacam a relevância do conceito da dialética do senhor-escravo
para a construção do conceito de matriz de dominação, assim como a noção
de dupla consciência para o conceito de standpointview. Esse diagnóstico
justifica, portanto, um aprofundamento dos tópicos introdutórios apresen-
tados neste texto, exatamente pela relevância que a ação política e o pensa-
mento de mulheres negras tem sido a ferramenta mais potente para que este
grupo subalternizado possa movimentar-se na sociedade apesar das insufi-
ciências do projeto emancipatório ocidental para a realização plena do ser
dessas mulheres.

Creio que seja relevante, portanto aprofundar os desdobramentos apre-
sentados neste texto em um estudo teórico especulativo que proponha uma
análise do potencial do conceito de imagem controladora para uma compreen-
são da não realização do ser, compreendido aqui dentro dos parâmetros hege-
lianos, para as mulheres negras americanas.  Considero este um exercício re-
levante para a configuração de uma teoria crítica em direito que esteja atenta
para as questões raciais, que são centrais para a compreensão material da (não)
realização da justiça social no Brasil. O conceito de imagens controladoras
permite articular o terror racial desde a experiência da escravidão até na in-
fluência da cultura de massas para a consolidação da ideologia anti-negritude
enquanto um marco estruturante da sociedade. Possibilita um exercício de in-
corporação de novas formas de pensar sobre problemas sociais, uma que esteja
atenta a interseccionalidade como uma ferramenta analítica que releva con-
tornos marginalizados pela sociologia do direito, como é o caso do aprofun-
damento da violência para mulheres negras, por exemplo. 

É necessário que se possa criar ferramentas de análise que permitam
reconhecer as experiências das mulheres negras, mais ainda, recursos teó-
ricos que auxiliem no desenvolvimento de teorias que explodam a fragili-
dade das instituições em solucionar os problemas sociais enfrentados pelas
mulheres negras. Mas, ainda mais relevante é investigar as potencialidades
de projetos de conhecimento que deem conta de contribuir para a análise so-
cial de maneira mais ampla e localizada do que os projetos que temos na
atualidade. É preciso aplicar esses conceitos a grupos outros que não as mu-
lheres negras, estabelecendo a interseccionalidade enquanto um campo de
conhecimento complexo.

Creio que os múltiplos conceitos de interseccionalidade organizados a
partir do pensamento feminista negro especificamente, permitem compreender
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de maneira crítica e localizada os ocultismos da retórica da modernidade. Exis-
te uma relação consequencial na organização da interseccionalidade en-
quanto campo de conhecimento que organiza o saber a partir da experiência
e permite uma condução da consciência até si mesma. Através do conceito
de interseccionalidade também é possível compreender porque não há uma
realização completa do “ser para outro” que Hegel descreve para os grupos
subordinados, uma vez que “ser para o outro” implica em condições de al-
teridade que não estão disponíveis em uma sociedade organizado com base
em hierarquizações opressivas.  A interseccionalidade permite visualizar
porque essas condições não se realizam para os mais variados grupos, o que
demonstra uma relevância da utilização desse conceito dentro do campo da
sociologia do direito.

A inferiorização está inscrita inexoravelmente ao mundo como ele está
posto, um mundo em que corpo e mente são distintos, em que as experiências
são lidas de forma homogênea e hegemônica e em que a colonização não se
dá apenas numa perspectiva de território, mas especialmente de corpos-men-
tes. Colonizar tem significados de ignorar o mundo vivido do colonizado e
impor outras práticas, outros códigos, outros ser-estar que necessariamente
implicam na anulação do Eu dos colonizados. Mas essa colonização pode
estar vigente em territórios onde o processo de conquista não se deu ou não
se estabeleceu por completo. A questão é que os processos de subordinação
embora distintos, apresentam uma gramática semelhante. 

No que pese o objetivo de pensar esses conceitos de forma mais ampla
é relevante destacar que os processos de conhecimento para as mulheres ne-
gras são uma chave emancipatória indispensável. O saber que não passa ne-
cessariamente por uma régua acadêmica, mas que ao ser incorporado a aca-
demia possibilita novos projetos políticos de emancipação e justiça social
onde a liberdade não se reflete de maneira individual, mas numa perspectiva
coletiva, orientada a partir de uma concepção que reúne mais uma vez corpo
e espírito no caminho da consciência.
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NOTAS

1 Nesse artigo irei utilizar o conceito de anti-negritude para demarcar o ra-
cismo anti-negro. A relevância dessa forma conceitual está que o conceito de ra-
cismo pode ser utilizado para articular violências raciais que se dão com outros
povos e etnias, como é o quase do racismo anti-nipônico, o racismo contra judeus,
ciganos entre outros. O conceito de anti-negritude me parece mais útil para os fins
dessa discussão uma vez que ele permite centralizar o debate a partir do impacto
da violência racial na população negra.  Quando o termo racismo estiver sendo
mencionado no texto refere-se, portanto ao racismo anti-negro. 

2 Sobre essa leitura do pensamento de Fanon a partir de Hegel ver: HONEN-
BERGER, Phillip. “ Le Nègre et hegel”: Fanon on hegel, Colonialism, and
the Dialectics of Recognition. human Architecture, v. 5, p. 153, 2007.

3 Uma das definições de interseccionalidade encontrada nos estudos de Pa-
tricia Hill Collins é organizada da seguinte forma: “The term intersectionality ref-
erences the critical insight that race, class, gender, sexuality, ethnicity, nation,
ability, and age operate not as unitary, mutually exclusive entities, but rather as
reciprocally constructing phenomena. O termo ability pode ser traduzido tanto
como “habilidade” quanto como “capacidade”. Optei por habilidade no sentido
da ausência ou presença de possibilidades de desenvolvimento humano pleno de
um determinado grupo. 

4 COLLINS, Patricia Hill. On violence, intersectionality and transversal pol-
itics. Ethnic and Racial Studies, v. 40, n. 9, p. 1460-1473, 2017.

5 O termo diáspora é apropriado também por outros povos, como é o caso
dos asiáticos, como forma de distinguir esses processos de deslocamento da mi-
gração. Um estudo mais amplo das diásporas pode ser encontrado em BUTLER,
Kim D. Defining diaspora, refining a discourse. Diaspora: a journal of trans-
national studies, v. 10, n. 2, p. 189-219, 2001.

6 Remete-se ao artigo recentemente traduzido de Brent Heyes Edward: Os
usos da Diáspora. para uma compressão mais aprofundada a respeito dos debates
teóricos a respeito do termo diáspora africana os quais, embora inegavelmente re-
levantes para esse momento de crescimento dos estudos teóricos a respeito das
questões raciais, não serão tratados nesse trabalho. EDWARDS, Brent Hayes. OS
USOS DA DIÁSPORA. Translatio, v. 1, n. 13, p. 40-71, 2001.

7 BUTLER, Kim D. Defining diaspora, refining a discourse. Diaspora: a
journal of transnational studies, v. 10, n. 2, p. 189-219, 2001. 
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8 EDWARDS, Brent Hayes. OS USOS DA DIÁSPORA. Translatio, v. 1, n.
13, p. 40-71, 2001.

9 LOPES, Nei. Enciclopédia brasileira da diáspora africana. Selo Negro
Edições, 2014.

10 VARGAS, João Costa. A diáspora negra como genocídio: Brasil, Estados
Unidos ou uma geografia supranacional da morte e suas alternativas. Revista da
Associação Brasileira de pesquisadores/as Negros/as (ABpN), v. 1, n. 2, p. 31-
66, 2010.

11 DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. Boitempo Editorial, 2016.

12 CRENSHAW, Kimberle. Mapping the margins: Intersectionality, identity
politics, and violence against women of color. Stanford law review, p. 1241-
1299, 1991.

13 COLLINS, Patricia Hill. Intersectionality’s definitional dilemmas. An-
nual Review of Sociology, v. 41, p. 1-20, 2015.

14 CRENSHAW, Kimberle. Mapping the margins: Intersectionality, identity
politics, and violence against women of color. Stanford law review, p. 1241-
1299, 1991.

15 Segundo os dados do Mapa da Violência 2015 enquanto o número de ho-
micídios de mulheres brancas apresentou uma queda de 9,8% no período compreen-
dido entre 2003 e 2013, o número de mulheres negras vítimas de homicídios au-
mentou 54,2%. Considerando a vigência da Lei Maria da Penha o número de vítimas
cai 2,1% entre as mulheres brancas e aumenta 35,0% entre as negras. O índice de
vitimização de mulheres negras aumentou significativamente entre 2003 e 2013,
alcançando o impressionante percentual de 66,7%. É relevante destacar que embora
o Mapa apresente um panorama a respeito dos atendimentos às vítimas de violência
pormenorizado por idade, não há dados referentes a raça/cor das agredidas que são
atendidas pelo Sistema Único de Saúde após uma situação de violência.

16 Sobre a questão da criminalização da violência doméstica e sua relação
com o encarceramento em massa remeto ao artigo de Kimberlé Crenshaw: From
private violence to mass incarceration: Thinking intersectionally about women,
race, and social control. Nesse estudo a autora discorre sobre as múltiplas formas
com violência doméstica e encarceramento em massa estão conectadas na socie-
dade estadunidense. A partir das dinâmicas constitutivas dos discursos de raça,
gênero e poder econômico, Crenshaw estabelece um potente panorama sobre
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como a indústria carcerária norte-americana é beneficiada pela política de crimi-
nalização da violência de gênero.

17CRENSHAW, Kimberle. Mapping the margins: Intersectionality, identity
politics, and violence against women of color. Stanford law review, p. 1241-
1299, 1991.

18DOS SANTOS ROCHA, Fabiana; TAVARES, Márcia Santana. Mulheres
da Paz: vivendo o cotidiano em conflito. Temporalis, v. 17, n. 33, p. 211-230, 2017.

19 CRENSHAW, Kimberle. Mapping the margins: Intersectionality, identity
politics, and violence against women of color. Stanford law review, p. 1241-
1299, 1991.

20 A propósito, uma crítica ao pensamento de Fanon está localizada exata-
mente na maneira com que Fanon descreve as mulheres negras no capítulo “A
Mulher Negra e o Homem Branco”, critica que se dá exatamente dentro de um es-
pectro mais intelectual do feminismo e que é ausente da perspectiva de intersec-
cionalidade. A escrita de Fanon não pode ser lida meramente a partir do seu lugar
de homem, dominante, mas compreendendo que este homem é um negro, um
negro colonizado que representa uma masculinidade subalterna que permite um
deslocamento de si.

21 BAIRROS, Luiza. Nossos feminismos revisitados. Estudos feministas,
v. 3, n. 2, p. 458, 1995.

22 A revista Congresso em Foco realizou uma pesquisa em 2014 que buscava
aferir a representação racial no Congresso Nacional brasileiro, os dados revelam
que apenas 3% dos eleitos declaram-se negros. Dos 27 governadores em exercício
na atual legislatura nenhum se declara negro. No Senado Federal apenas dois se-
nadores se declaram negros. No que tange o marcador de sexo há 51 mulheres
ocupando cadeiras na Câmara, já no Senado há 11 senadoras. Não há mulheres
governadoras. Existem apenas 3 mulheres negras deputadas federais em exercício,
Tia Eron (PRB-BA), Rosângela Gomes(PRB-RJ) e Benedita da Silva(PT-RJ).

23 CRENSHAW, Kimberle. Mapping the margins: Intersectionality, identity
politics, and violence against women of color. Stanford law review, p. 1241-
1299, 1991.

24 CRENSHAW, Kimberle. Mapping the margins: Intersectionality, iden-
tity politics, and violence against women of color. Stanford law review, p. 1241-
1299, 1991.
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25 COLLINS, Patricia Hill. Aprendendo com a outsider within: a significa-
ção sociológica do pensamento feminista negro. Sociedade e Estado, v. 31, n. 1,
p. 99-127, 2016.

26 COLLINS, Patricia Hill. On violence, intersectionality and transversal
politics. Ethnic and Racial Studies, v. 40, n. 9, p. 1460-1473, 2017.; COLLINS,
Patricia Hill. Se perdeu na tradução? Feminismo negro, interseccionalidade e po-
lítica emancipatória. parágrafo: Revista Científica de Comunicação Social da
FIAM-FAAM, v. 5, n. 1, p. 6-17, 2017.; COLLINS, Patricia Hill. Intersectional-
ity’s definitional dilemmas. Annual Review of Sociology, v. 41, p. 1-20, 2015.

27 DOMINGUES, Petrônio. Movimento negro brasileiro: alguns aponta-
mentos históricos. Tempo, v. 12, n. 23, 2007.

29 COLLINS, Patricia Hill. Intersectionality’s definitional dilemmas. An-
nual Review of Sociology, v. 41, p. 1-20, 2015.

30 Em blogs e páginas dos movimentos feministas interseccionais, especial-
mente do chamado feminismo negro interseccional aparecem constantemente de-
finições como esta.  No site Blogueiras Negras a definição de interseccionalidade
aparece dessa forma, essa percepção também é encontrada em vídeos de ativistas
feministas negras que estão em evidência nesse momento, como é o caso de Dja-
mila Ribeiro, Stephanie Ribeiro, Joice Berth e Nathaly Neri.

31 COLLINS, Patricia Hill. Se perdeu na tradução? Feminismo negro, inter-
seccionalidade e política emancipatória. parágrafo: Revista Científica de Co-
municação Social da FIAM-FAAM, v. 5, n. 1, p. 6-17, 2017.

32 COLLINS, Patricia Hill. Se perdeu na tradução? Feminismo negro, inter-
seccionalidade e política emancipatória. Parágrafo: Revista Científica de Comu-
nicação Social da FIAM-FAAM, v. 5, n. 1, p. 6-17, 2017.

33 COLLINS, Patricia Hill. Se perdeu na tradução? Feminismo negro, inter-
seccionalidade e política emancipatória. Parágrafo: Revista Científica de Comu-
nicação Social da FIAM-FAAM, v. 5, n. 1, p. 6-17, 2017.

34 COLLINS, Patricia Hill. Intersectionality’s definitional dilemmas. An-
nual Review of Sociology, v. 41, p. 1-20, 2015.

35 COLLINS, Patricia Hill. Se perdeu na tradução? Feminismo negro, inter-
seccionalidade e política emancipatória. parágrafo: Revista Científica de Co-
municação Social da FIAM-FAAM, v. 5, n. 1, p. 6-17, 2017.
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36 COLLINS, Patricia Hill. Intersectionality’s definitional dilemmas. An-
nual Review of Sociology, v. 41, p. 1-20, 2015.

37 Nesse sentido ver os trabalhos da intelectual negra Rosane Borges: Pen-
sando a transversalidade de gênero e raça e Ficção e realidade: as tramas discur-
sivas dos programas de TV.

38 COLLINS, Patricia Hill. Intersectionality’s definitional dilemmas. An-
nual Review of Sociology, v. 41, p. 1-20, 2015.
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DISPUTAS POR SIGNIFICADO JURÍDICO NAS
DEMANDAS DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE
TRAVESTIS E TRANSEXUAIS

Simone Schuck da Silva1*

Resumo: o artigo apresenta a revisão bibliográfica da pesquisa empírica
desenvolvida atualmente em sede de mestrado pela autora. A partir das
ações judiciais do projeto “Direito à Identidade: Viva seu nome!” do G8-
Generalizando, a pesquisa investigará as disputas por significado jurídi-
co nas demandas por retificação de nome e sexo no registro civil de tra-
vestis e transexuais. O trabalho apresenta as demandas analisadas na
pesquisa e explora os significados jurídicos reivindicados pelos processos
judiciais, além de examinar os sentidos das mobilizações de travestis e
transexuais no interior da gramática jurídica. Ao final, o artigo avalia a
necessidade de segurança jurídica do registro civil em contraposição à
exigência de uma regulação social e dinâmica das identidades.

Palavras-chave: Sexo civil; Movimentos sociais; Registro civil; Dogmática
jurídica; Teoria Crítica do Direito.

Abstract: this paper presents a bibliographical review of the empirical re-
search currently developed by the author at master’s degree. Based on
lawsuits of G8-Generalizando’s “Right to Identity: Live Your Name!” proj-
ect, the research will investigate disputes for legal significance in demands
for name and sex rectification in civil registry of transgenders. This paper
presents demands analyzed in the research and explores legal meanings
claimed by judicial processes, in addition to examining the senses of trans-
genders mobilizations within the juridical grammar. In the end, the paper
assesses the need for legal security of civil registry in opposition to the re-
quirement of a social and dynamic regulation of identities.

Keywords: Civil sex; Social movements; Civil registry; Legal dogmatics;
Critical Legal Theory.
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1  INTRODUÇÃO
O objetivo do trabalho é apresentar a revisão bibliográfica da pesquisa de
mestrado da autora, cujo objetivo é analisar como são configuradas as de-
mandas por retificação de nome e sexo no registro civil de travestis e tran-
sexuais2 no interior da gramática jurídica. A pesquisa, ainda em desenvol-
vimento, está estruturada em uma investigação empírica sobre o projeto
“Direito à Identidade: Viva seu nome!” do G8-Generalizando, grupo de di-
reitos sexuais e de gênero do Serviço de Assessoria Jurídica Universitária
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (SAJU/UFRGS). Pelo pro-
jeto, realizado entre os anos de 2013 e 2017, o grupo ajuizou ações judiciais
de retificação do registro civil de travestis e transexuais em Porto Alegre. 

Na primeira fase da pesquisa, foram analisadas todas as ações ajuizadas
pelo grupo, ou seja, 179 processos judiciais. A investigação, de caráter quan-
titativo e qualitativo, pretendeu compreender os significados jurídicos-dog-
máticos disputados a partir de um formulário elaborado pela autora sobre
os dados das ações. Na segunda fase da pesquisa, serão utilizados roteiros
de entrevistas semiestruturadas com os agentes envolvidos no projeto do
G8-Generalizando, ou seja, integrantes e ex-integrantes do grupo e repre-
sentantes das instituições jurídicas em que os processos do grupo são julga-
dos. As entrevistas serão aplicadas para possibilitar maior acesso à história
do grupo, que é pouco documentada, e também para ampliar a análise dos
conflitos dogmáticos em razão da pluralidade das construções de sentido
dos sujeitos envolvidos.

A base teórica da pesquisa é a Teoria Crítica do Direito de Franz Neu-
mann (2013) e José Rodrigo Rodriguez (2009), segundo a qual o direito pos-
sui uma racionalidade jurídica procedimental. Portanto, o direito seria ra-
cional quando é capaz de expressar as reivindicações sociais sem destruir
sua forma, ou seja, sem suprimir a tensão entre estado e sociedade, cuja fun-
ção é garantir a autonomia das pessoas. Racionalidade jurídica é compreen-
dida na pesquisa como a institucionalização de procedimentos públicos e
controláveis para a tomada de decisões. A função do Estado de Direito seria,
assim, impor limites ao poder soberano e ao poder privado, com fundamento
no controle social das decisões jurídicas, ou seja, na submissão das razões
de decidir à esfera pública. O objetivo é evitar a privatização do poder e pos-
sibilitar a disputa social da fixação temporária dos significados jurídicos.

Torna-se fundamental analisar, portanto, a recepção dos projetos de ju-
ridificação latentes nas demandas sociais pelas instituições jurídicas exis-
tentes. Significa analisar o desenho das instituições e suas formas regulató-
rias em função dos conflitos sociais e examinar sua capacidade de expressar
as lutas da sociedade, pois cada desenho institucional figura as demandas
sociais plurais de maneira específica, o que determina sua expressão. Tam-
bém a regulação disponibilizada pelas instituições do direito é passível de
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transformação em função dos objetivos sociais, assim como as mobilizações
da sociedade são ressignificadas ao demandarem a gramática jurídica.

2  AS MOBILIZAÇõES DE TRAVESTIS E TRANSExUAIS
pOR RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL
Entre os anos de 1970 e 1990, travestis e transexuais rganizavam-se no país
contra a epidemia do HIV e a violência policial nos locais de prostituição.
Nos anos 2000, a luta contra o discurso médico-psiquiátrico patologizante
e as demandas de saúde relacionadas à hormonização e à cirurgia de trans-
genitalização coincidem à mobilização mais explícita por inteligibilidade
no meio social. O período era de disputa sobre os termos que pretenderiam
definir suas existências, como “travesti”, “transexual”, “transgênero” ou,
em um sentido mais amplo, simplesmente “trans”. Em 29 de janeiro de 2004,
a utilização da denominação “travesti” pelo poder público em uma campa-
nha de combate ao HIV marca a data que posteriormente seria considerada
o “Dia da Visibilidade Trans” no país. O tema “Travesti e Respeito: já está
na hora dos dois serem vistos juntos. Em casa. Na boate. Na escola. No tra-
balho. Na vida” assinala um reconhecimento de suas existências pelo estado,
e a própria designação de uma data comemorativa pela visibilidade conquis-
tada perante o estado – e não por uma violência, como é comum em relação
a sexualidades – aponta para a centralidade do debate sobre inteligibilidade
para essa população (CARVALHO; CARRARA, 2013).

A importância de serem compreensíveis para a sociedade reflete, nos
anos seguintes, em legislações sobre o nome social, “designação pela qual a
pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida”, e
sobre a identidade de gênero, “dimensão da identidade de uma pessoa que diz
respeito à forma como se relaciona com as representações de masculinidade
e feminilidade e como isso se traduz em sua prática social, sem guardar relação
necessária com o sexo atribuído no nascimento” (BRASIL, 2016). Os limites
do instituto, porém, já eram percebidos pelos movimentos sociais mesmo
antes de sua criação. Sem a modificação da certidão de nascimento, principal
documento de identificação no Brasil, e sem a adoção de normas semelhantes
em todos os âmbitos da esfera pública, travestis e transexuais passam a de-
mandar a alteração direta do seu registro civil (LENTZ, 2017).

Em 2012, o G8-Generalizando construiu em Porto Alegre o projeto “Di-
reito à Identidade: Viva seu nome!”, pelo qual ajuizou ações de retificação do
registro civil de travestis e transexuais. O caráter imutável do nome e do sexo
civis, determinado então pela Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973),
levou o grupo a disputar os significados jurídicos dos institutos no judiciá-
rio. A impossibilidade de alterar os dados registrais e a própria necessidade
de autorização judicial para casos de exceção são atribuídas à exigência de
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segurança jurídica. Em geral, contudo, normas jurídicas mais recentes e a
própria atuação do judiciário flexibilizaram a imutabilidade do nome, e, por
conseguinte, dos demais dados no registro civil. No caso específico das de-
mandas ajuizadas pelo G8-Generalizando, as ações foram ajuizadas a partir
da reivindicação de uma interpretação do artigo 55 da Lei de Registros Pú-
blicos, pelo qual se veda o registro de prenome suscetível de expor ao ridículo
a pessoa portadora. O grupo argumenta que o registro do prenome e do sexo
civis diversos à identidade de gênero causa constrangimento, o que viola a
norma e, portanto, merece retificação. 

3  SENTIDOS JURÍDICOS COMO GRAMáTICA DE
ExpRESSÃO DAS DEMANDAS SOCIAIS
No direito brasileiro, o nome civil é considerado atributo da pessoa e sua re-
gulação se dá pela imposição de sua determinação e de seu registro no mo-
mento do nascimento. Não há, assim, uma posição jurídica a ser preenchida,
mas a garantia de um espaço de autonomia para a nomeação. Portanto, ape-
sar da exigência jurídica de determinação e registro do nome civil, há uma
liberdade para a sua escolha do nome (PERLINGIERI, 2007; MIRANDA,
2013; SCHREIBER, 2014). A legislação ainda trata o nome como imutável
e possibilita sua alteração apenas em algumas exceções (BRASIL, 1973;
LOUREIRO, 2014).

Já o sexo civil é considerado estado pessoal (status personae), cuja re-
gulação, em tese, representaria situações jurídicas modificáveis, como o es-
tado civil. O direito também impõe o seu registro e, para tanto, disponibiliza
os códigos “feminino” ou “masculino”. A determinação de um ou outro có-
digo está vinculada à autoridade médica pela Declaração de Nascido Vivo
(DNV). Na prática, sua configuração não é exatamente como um estado (sta-
tus) jurídico da pessoa nas relações, mas como uma imposição da autoridade
médica com base na anatomia das gônadas (LOUREIRO, 2014). Em outras
palavras, o sexo civil é determinado por autoridade médica e apenas regis-
trado com status jurídico: “Enquanto o médico é aquele que atesta o ‘fato’
do sexo, o tabelião lhe dá o status jurídico” (SOUSA, 2016, p. 129).

Ambas as regulações do nome e do sexo civis são fixas e rigidamente
estatais, porque pretendem engendrar o sujeito de direito na gramática jurí-
dica. Significa dizer que, pela formalidade do registro civil, as pessoas são
individualizadas na gramática jurídica, são identificadas na sociedade e sua
existência é publicizada e configurada no direito (LOUREIRO, 2014). A
pessoa se torna um sujeito de direito. Esse é o motivo de o Estado garantir
segurança jurídica no processo registral, pois a identificação das pessoas é
imprescindível para a designação individual de direitos e deveres, ou seja,
para vincular os indivíduos às responsabilidades oriundas de suas relações
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jurídicas (SCHREIBER, 2014; FACHIN, 2014). Trata-se, dessa maneira, de
uma regulação de interesse coletivo, de toda a comunidade cujas relações so-
ciais são regidas pelo direito. 

Contudo, as demandas de travestis e transexuais pelo registro de um nome
e de um sexo civis condizentes com suas identidades de gênero, ao mobili-
zarem a gramática jurídica, reivindicaram outro significado jurídicos para
os institutos: o registro civil também formula processos identitários. Se o
registro do nome e do sexo objetiva personalizar os indivíduos na gramática
jurídica, ele também engendra e é atingido pelos processos de subjetivação
das pessoas, ou seja, ela carrega uma dimensão não-patrimonial dos seus
institutos jurídicos. Isso porque nome e sexo envolvem a construção da in-
teligibilidade da pessoa e a realização e desenvolvimento de sua personali-
dade (BUTLER, 2017; BROWN, 2002; SCHREIBER, 2014; MIRANDA,
2013). Ao disponibilizar os institutos jurídicos do nome e do sexo, o direito
fornece uma gramática para os processos de subjetivação. A imposição ju-
rídica de identificar-se por um nome e por um sexo e de registrá-los perante
os órgãos oficiais do Estado instaura interpelações do direito sobre as pes-
soas, sobre sua identidade (SOUSA, 2016). E essa interpelação provoca,
mas também é constituída pelos processos sociais de subjetivação. O nome
e o sexo não são apenas caracterizações formais da pessoa relativas às suas
relações jurídicas, senão exercem uma função importante na própria “cons-
trução identitária do ser humano e mesmo em sua qualidade de vida” (FA-
CHIN, 2014, p. 41-42), o que também permite afirmar seu papel imprescin-
dível na “instauração da identidade do sujeito” (FACHIN, 2014, p. 49).

E a possibilidade de o sujeito reivindicar-se pelo direito parece ser cen-
tral para a própria gramática jurídica. Ao disponibilizar uma linguagem pela
qual as pessoas podem formular sua identidade, o direito instaura uma res-
ponsabilidade de tornar essa identidade inteligível pela sua gramática. As
reivindicações jurídicas de travestis e transexuais acabam por disputar a pró-
pria regulação do direito, pois pretendem ampliar os significados jurídicos.
Suas demandas podem ser compreendidas então como disputas jurídico-
dogmáticas, pois referem-se à forma regulatória dos institutos (RODRI-
GUEZ, 2009; 2013). De certo modo, compreender os conflitos dogmáticos
das ações judiciais de retificação do registro civil de travestis e transexuais
como uma legítima negociação com as regulações dos institutos do nome e
do sexo demonstra a centralidade do direito para as lutas sociais.

4 AS REIVINDICAÇõES DE TRAVESTIS E TRANSExUAIS
COMO LUTAS pOR INTELIGIBILIDADE 
As reivindicações de travestis e transexuais pela alteração do nome e do sexo
a partir da mobilização da gramática jurídica parecem ser operações de risco:
SUMÁRIO



o ingresso no direito já carrega a pretensão de modificá-lo. Porém, não é pos-
sível construir uma existência fora das normas sociais, fora de um quadro de
inteligibilidade exterior e pré-existente ao sujeito. Pelo contrário, as pessoas
utilizam as normas sociais para sua formação tanto quanto suas vivências são
utilizadas para a criação de normas sociais (LANGLEY, 2006; LOIZIDOU,
2007; BUTLER, 2017). E se as normas constituem os sujeitos sem uma inteira
possibilidade de escolha, elas também são paradoxalmente seu recurso e re-
pertório: “as normas não são estáticas, elas podem ser transformadas pelos su-
jeitos a serem formados por elas” (LOIZIDOU, 2007, p. 124, tradução nossa)3.
Em outras palavras, há uma relação de construção da própria identidade dos
sujeitos com as normas sociais, inclusive com as normas jurídicas. 

Quando o sujeito não consegue construir sua identidade pela norma, ela
se torna “um terreno de disputa, tema e objeto do debate democrático” (BU-
TLER, 2017, p. 17). Ou seja, sempre que a norma não possibilita as condições
de um modo de existência, as pessoas não conseguem apropriá-la sem neces-
sariamente construir com ela uma relação crítica. Significa dizer que é a pró-
pria relação com a norma que produz a possibilidade de sua discussão (LOI-
ZIDOU, 2007). 

O direito, ao propor uma norma universal, constrói uma relação com
os sujeitos a quem se dirige, uma relação que pressupõe a possibilidade de
negociação de suas normas universais pelas particularidades das pessoas.
Ou seja, a afirmação do universal contém em si a responsabilidade de res-
ponder a todas as particularidades, ainda que esse processo não seja possível
em definitivo. Essa impossibilidade de as normas acolherem definitivamen-
te todas as particularidades das pessoas obriga uma abertura para o particular
e perfaz a possibilidade de sua disputa pela sociedade. Sem abertura às rei-
vindicações particulares e sem possibilitar condições sociais de existência,
as normas operam em ilegitimidade. O universal das normas deve ser en-
tendido, então, como constituído por práticas concretas e substantivas das
pessoas (BUTLER, 2017; LOIZIDOU, 2007).

Quando o direito interpela as pessoas pela determinação do registro do
nome e do sexo, ele constrói e disponibiliza uma linguagem para a constru-
ção identitária dos indivíduos. Nos processos judiciais de travestis e tran-
sexuais, portanto, a mobilização da gramática jurídica pode ser compreen-
dida como uma demanda por inteligibilidade, uma reivindicação do controle
da elaboração do entendimento de si e uma disputa por autodefinição posi-
tiva. O direito se concretiza como “o único veículo de resistência e, especi-
ficamente, através da prática do julgamento, a única força de dissidência”
(LOIZIDOU, 2007, p. 125, tradução nossa)4. 

A demanda pela retificação do registro civil desestabilizou a regulação
até então consolidada do nome e do sexo e viabilizou o surgimento de novas
interpretações jurídicas. A possibilidade de determinada forma regulatória
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do Estado de Direito mudar de função e ser transformada pela ação de agen-
tes sociais fundamenta e legitima o direito na sociedade (RENNER, 2010;
NEUMANN, 2014). Integra o próprio processo de legitimação e racionali-
dade do Estado Democrático de Direito a necessidade de construir condições
para que todas as pessoas sejam consideradas sujeitos de direito em razão
de sua promessa de igualdade perante a lei. Ou seja, a própria tarefa do di-
reito é possibilitar processos de reconhecimento de si, formular regulações
não excludentes, mas inclusivas (NEUMANN, 2013; RODRIGUEZ, 2009).
E se “a interpelação é o que define o relato que se faz de si mesmo” (BU-
TLER, 2017, p. 51), as formas da interpelação concentram a principal fun-
ção do direito. Em outras palavras, as formas regulatórias materializam a
legitimação do direito (RODRIGUEZ, 2015). Ao mobilizar o direito para
elaborar seus processos identitários, as pessoas constroem uma relação crí-
tica com as normas jurídicas e reivindicam a possibilidade de serem reco-
nhecíveis pelos termos dessa linguagem, ou seja, da linguagem dogmática
do direito.

5 CONSIDERAÇõES FINAIS
O artigo pretendeu apresentar a revisão bibliográfica da pesquisa de mestrado
da autora sobre os conflitos dogmáticos presentes nas demandas por retifica-
ção de nome e sexo no registro civil de travestis e transexuais. Em termos dog-
máticos, o principal conflito identificado está relacionado com a forma regu-
latória do registro. Em suma, há uma disputa entre uma necessidade de
segurança jurídica para os processos de identificação dos sujeitos de direito e
uma exigência de uma regulação social e autônoma do nome e do sexo.

A impossibilidade de modificação do registro civil é justificada em ter-
mos de segurança jurídica, ou seja, pelo seu caráter de interesse social, pois
a identificação das pessoas é imprescindível para que elas sejam posicionadas
em relações jurídicas e a elas sejam designados direitos e deveres. A revisão
bibliográfica considerou, porém, a necessidade de considerar as demandas
de travestis e transexuais por uma regulação mais dinâmica do registro, em
razão de sua função na construção da identidade. As regulações disponibili-
zadas pelo direito devem expressar as demandas sociais com foco na demo-
cratização e na promoção de autonomia. A própria forma direito precisa ser
compreendida como necessariamente inclusiva, pois, ao prometer igualdade
perante a lei em uma sociedade desigual, possibilita elaborar insatisfações
sociais em forma de reivindicações por direitos. 

O direito precisa ser configurado em função dos conflitos sociais, pela
sua possibilidade de expressar as lutas da sociedade. Cada forma regulatória
figura e expressa as demandas sociais de maneira diferente e seus desenhos
institucionais podem e devem ser transformados em função de objetivos
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sociais. A mobilização da gramática jurídica pelas reivindicações sociais
explicita o direito como um mediador democrático dos conflitos sociais para
além das diversas visões substanciais de mundo. O direito é uma das gra-
máticas pelas quais a sociedade constrói a si mesma e figura suas próprias
instituições e práticas. O direito, portanto, “faz parte da definição dos termos
em que a sociedade funciona” (RODRIGUEZ, 2009, p. 84) e permite uma
maneira de subjetivação do mundo, ou seja, a possibilidade de identificar-
se como sujeito de direitos. 
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NOTAS

* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do
Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Bolsista
CAPES/PROEX. Advogada voluntária do G8-Generalizando do SAJU/UFRGS.

1 O trabalho adota as identificações de gênero “travesti” e “transexual” com
base na mobilização dos movimentos sociais e por compreendê-los como mais
acolhedores às diversas identidades de gênero. Enquanto a identidade de gênero
travesti é feminina, as identidades transexuais contemplam mulheres transexuais,
homens transexuais e transexuais não-binários (Cf. JESUS, 2012).

2 No original, “norms are not static, they can be transformed by the subjects
that are to be formed by them”.

3 No original, “Law, as I explained earlier, becomes for Butler the only ve-
hicle for resistance and, specifically through the practice of the trial, the only force
for dissent”.
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O TRATAMENTO JURÍDICO DO ACIDENTE DO
TRABALHO NA DITADURA CIVIL-MILITAR (1964-
1985)

Carlos Eduardo Soares de Freitas,
bacharel em direito (UFBA), mestre e doutor em sociologia (UnB), professor titular da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), professor adjunto da Universidade Federal
da Bahia (UFBA).

Resumo: O tratamento jurídico aos acidentes de trabalho durante a dita-
dura civil-militar (1964/1985) no Brasil reflete o ambiente político e so-
cial despótico do período. O direito do trabalho enquanto estatuto nor-
mativo de proteção e de garantias conquistadas pelos trabalhadores em
uma relação jurídica desigual sofreu impactos profundos do autoritarismo
político da ditadura civil-militar, o que permitiu maior acúmulo dos capi-
talistas (MARINI, 2000). O estudo objetiva compreender os efeitos de
um contexto político autoritário, como o que se configura presentemente
no Brasil, marcado pelo aprofundamento do modelo neoliberal sob a
forma de positivação da precarização das relações do trabalho, a partir
da compreensão paradigmática do cotidiano laboral na ditadura, a partir
de três campos conexos entre si: os direitos coletivos, os direitos indivi-
duais e a saúde do trabalhador, examinados a partir de revisão biblio-
gráfica e análise de fontes históricas e dados previdenciários sobre aci-
dentes de trabalho.

Palavras-chave: Acidentes de trabalho; Ditadura; Brasil; Direitos traba-
lhistas; Saúde do trabalhador.

Abstract: The legal treatment of occupational accidents during the civil-
military dictatorship (1964/1985) in Brazil reflects the despotic political
and social environment of the period. Labor law as a normative status of
protection and guarantees won by workers in an unequal legal relationship
suffered profound impacts from the political authoritarianism of the civil-
military dictatorship, which allowed for greater accumulation of capitalists
(MARINI, 2000). The aim of this study is to understand the effects of an
authoritarian political context, such as that currently taking place in Brazil,
marked by the deepening of the neoliberal model in the form of positivation
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of the precariousness of labor relations, starting from the paradigmatic un-
derstanding of daily work in the dictatorship, from three related fields: col-
lective rights, individual rights and workers’ health, examined from a bib-
liographic review and analysis of historical sources and social security
data on occupational accidents.

Keywords: Accidents at work; Dictatorship; Brazil; Labor rights; Worker’s
health

1 qUESTõES INTRODUTÓRIAS
O golpe militar de 1964 estabeleceu um Estado autoritário e repressor. Em
1985, uma iniciativa necessária e ousada da Arquidiocese de São Paulo divul-
gou relatos e denúncias sobre a conduta violenta dos órgãos oficiais contra pes-
soas, entidades e movimentos sociais enquadrados como inimigos do regime,
A obra publicada1 se tornou referência política e de estudos sobre e recente e
sombria história brasileira. A literatura sobre a ditadura indica uma maior in-
tensidade de reação da ditadura civil-militar dirigida ao movimento sindical
logo em seu início (ARNS, 1985; MATTOS, 2014; SCHÜRMANN, 1998). 

Na Bahia, o primeiro momento do golpe militar foi sentido fortemente
em categorias profissionais mais mobilizadas. Foi o caso dos petroleiros con-
centrados na Refinaria Landulfo Alves, dos bancários (NEVES, 2008) e de
outros tantos trabalhadores. De uma forma geral, o movimento sindical não
suportou a violência oficial, até por não se encontrar preparado para com-
preender e reagir o que ocorria. Duas opiniões ilustram esse momento e apre-
sentam a posição que se encontravam as lideranças na época: Ruy Mauro Ma-
rini percebe a fragilidade de resistência da classe trabalhadora:

Frente a las exhortaciones a una lucha armada, en la que no se le ofrecía otra
participación que la de fuerza auxiliar, logística, y que representaba en la prác-
tica dejar a la burguesía con las manos libres para superexplotarla, la clase
obrera se aprestó a defenderse, con las armas que historicamente había apren-
dido a manejar. Privados de sus sindicatos, los trabajadores se entregaron a un
lento proceso de reorganización, centrado alrededor de lo que constituía el pilar
de la política burguesa: la ley antihuelga, el “tapón” salarial, la estabilidad en el
empleo. (1978: p.119)  

E Marcelo Badaró Mattos considera a hipótese de uma certa vacilação
do movimento operário:
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Por certo que o Golpe ilitar de 1964 poderia ter encontrado maior resistência
daquele setor mais organizado e mais mobilizado da classe trabalhadora bra-
sileira. Porém, a maioria das suas direções políticas acreditava na capaci-
dade de resistência do presidente da república, João Goulart, e dos oficiais
militares “legalistas” e “nacionalistas”, quando não apostava na existência
de uma “burguesia nacional” que seria aliada da classe trabalhadora na uta
anti-imperialista. (2014: p.179)

A postura autoritária do Estado caracterizou-se pela perseguição contra
trabalhadores ativistas2, sindicalistas ou não, por meio de ameaças, afasta-
mento de dirigentes das entidades sindicais, prisões, processos judiciais,
torturas, desaparecimentos e mortes. Afinal, haveria a ditadura de combater
uma suposta “república dos sindicatos” (ARNS, 1985) e a política trabalhis-
ta defendida pelo presidente deposto João Goulart (BANDEIRA, 2010).

Uma primeira questão proposta nesta oportunidade é se houve reflexo
do ambiente político e social despótico do período no cotidiano das relações
de trabalho. Para esclarecimentos prévios sobre os efeitos da questão, com-
preende-se o direito do trabalho como um estatuto normativo e articulado
de proteções e garantias conquistadas por trabalhadores diante de uma re-
lação (jurídica, econômica, política, social e cultural) desigual entre capital
e trabalho. A segunda questão vai direto ao ponto: é possível identificar um
tratamento jurídico específico e diferenciado aos acidentes de trabalho du-
rante o período da ditadura civil-militar (1964/1985) no Brasil? A primeira
reflexão introduz a segunda, por ser indispensável compreender as relações
de trabalho para conhecer as condições laborais produtoras de acidentes e
doenças ocupacionais.

2 O COTIDIANO DAS RELAÇõES DE TRABALhO: O
CASO DOS BANCáRIOS
Os trabalhadores bancários são aqui tomados como ilustração para se ter
uma dimensão média sobre os impactos profundos do autoritarismo político
da ditadura civil-militar.  

No cotidiano laboral dos chamados “anos de chumbo”, expressão ado-
tada pela literatura que tanto registra a presença militar, quanto não permite
que se esqueça a repressão oficial, ao menos três campos conexos entre si
podem indicar efeitos deletérios aos trabalhadores: a) nos direitos coletivos;
b) nos direitos individuais; e c) na saúde do trabalhador.

2.1 DIREITOS COLETIVOS
A afetação aos direitos trabalhistas coletivos pode ser localizada em ao menos
duas questões: a violenta perseguição a ativistas, sindicalistas e sindicatos
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(CNV, 2014), e as limitações impostas às negociações coletivas. No primei-
ro quesito, Betina Schürmann apresenta um quadro numérico representativo
da situação: “As intervenções do Ministérios do Trabalho deram-se em 70%
dos sindicatos com mais de 5 mil membros, em 38% daqueles com filiação
entre mil e 5 mil e somente em 19% nos sindicatos menores, com menos de
mil filiados” (1998, p.28). O golpe militar atingiu o movimento sindical rá-
pida e intensamente. No caso do Sindicato dos Bancários da Bahia, o presi-
dente Raymundo Reis foi deposto logo no primeiro momento. Raymundo
Reis era, então, um militante ativo na construção e no fortalecimento dos
sindicatos baianos (NEVES, 2008). Com as intervenções nos sindicatos e
os afastamentos de sindicalistas que se constituíam em lideranças legitimas
das categorias profissionais, o regime militar acabou por anular, de fato, o
exercício do direito de greve, já bastante dificultado pela Lei nº 4.330, de
junho de 1964, encaminhada pelo governo logo após o Golpe.

Assim, além do terror das perseguições e do abatimento dirigido às li-
deranças, a ditadura aplicava, em paralelo, alterações normativas que imo-
bilizavam quaisquer condutas ousadas ou resistências na busca de garantias
de direitos trabalhistas coletivos ou individuais. 

2.2 DIREITOS INDIVIDUAIS
Com o direito coletivo do trabalho sob controle do governo militar, houve
significativa e contínua perda salarial dos trabalhadores. Isto é, a remune-
ração individual do assalariado foi paulatinamente reduzida. Para Silva,
“Durante o período de ditadura militar, a intervenção do Estado na sociedade
volta-se prioritariamente para a garantia de uma maior acumulação do ca-
pital” (1999, p.103). A perda salarial provoca a acumulação capitalista. A
Lei nº 4.725/65, por exemplo, ao estabelecer normas para os processos ju-
diciais de dissídios coletivos, decreta a perda de liberdades nas negociações
coletivas, como ilustra o dispositivo que veda conquistas de reajustes sala-
riais extemporâneos:  

Art. 12. Nenhum reajustamento de salário será homologado ou determinado
pela Justiça do Trabalho antes de decorrido um ano do último acôrdo ou dis-
sídio coletivo, não sendo possível a inclusão da cláusula de antecipação do
aumento salarial durante o prazo de vigência da sentença normativa.

No caso dos bancários baianos, apenas a partir de 1981, após o retorno
das lideranças consideradas legítimas à direção do Sindicato, percebe-se
uma mudança nas perdas salariais, com tendência a uma recuperação salarial
em relação à inflação (NEVES, 2008).

Outras alterações legislativas patrocinadas pelo governo militar pro-
vocaram perdas também indiretas aos trabalhadores, numa dinâmica de
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esvaziamento do seu patrimônio jurídico. Duas delas são simbólicas dessa
intenção: a introdução do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
no governo Castello Branco, que substituiu a estabilidade decenal prevista
no art. 492 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (FREITAS, 2000),
e a Lei nº 6.019/74, que formalizou o trabalho temporário pela via da ter-
ceirização (FREITAS, 1994). Ambas as normas provocaram rachaduras na
ainda incipiente legislação trabalhista, com vistas a afetar direitos e garan-
tias individuais dos trabalhadores.  

2.3 SAÚDE DO TRABALhADOR
Para a análise da saúde do trabalhador é preciso examinar informações sobre
acidentes de trabalho. Para essa questão, diante da ausência de dados preci-
sos e específicos sobre bancários baianos, toma-se como fonte os números
de benefícios previdenciários originários de doenças e acidentes de traba-
lhadores em geral.

Dois caminhos podem ser percorridos visando uma melhor compreen-
são do tratamento jurídico dos acidentes de trabalho no período da ditadura:
primeiro, verifica-se o estado dos registros acidentários nos “anos de chum-
bo”, e segundo, parte-se para a comparação dos dados em duas épocas dis-
tintas, da ditadura e da democracia formal que a sucedeu.

Cohn et all (1985) analisam os registros formais dos acidentes de tra-
balho no Brasil de 1968 a 1982 e concluem que os dados oficiais não refle-
tem a realidade da época, em vista da prática de subnotificações e omissões.
E tal qual ocorreu quanto aos direitos individuais e coletivos, houve altera-
ções legislativas que permitiram dissimulações e falseamento dos dados. O
exemplo mais notável é o da Lei nº 6.367/76, que determinou que o empre-
gador deve assumir a responsabilidade do empregado acidentado quando
este se mantiver afastado do serviço até 15 dias. Antes, o órgão previden-
ciário registrava o afastamento desde o primeiro dia. Essa norma acabou por
dispensar o registro do acidente com afastamento com incapacidade tem-
porária de até 15 dias, dispositivo que reduziu artificialmente os números
sobre os infortúnios laborais e as condições de trabalho em geral. fique a
cargo do empregador, descuidando-se do registro oficial do acidente de tra-
balho. Essas alterações distanciaram ainda mais os registros formais de aci-
dentes da realidade concreta dos fatos. Importante lembrar que os limites
legais às negociações coletivas, combinados com o ambiente persecutório
aos sindicatos impediam a conquista de direitos e melhores condições de
trabalho. Outro dado relevante é a ausência de regulamentação da inspeção
do Ministério do Trabalho nas relações do trabalho durante parte da ditadura,
além da notória fragilidade dos registros oficiais dos acidentes de trabalho
(WALDVOGEL, 2011). O Estado brasileiro não se empenhava na redução
dos riscos de acidentes e doenças do trabalho e ao mesmo tempo, como dito
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alhures, permitia espaços para um maior acúmulo capitalista a partir de in-
tensa exploração da força de trabalho.

Um outro caminho para apurar os efeitos da ditadura é o exame com-
parativo entre os dados previdenciários sobre doenças e acidentes de traba-
lho de período qualitativa e politicamente diversos. Isso é possível com o
estudo dos Anuários Estatísticos da Previdência Social, que tornam dispo-
níveis dados a partir de 1980. Assim, um tempo tipicamente autoritário,
como os anos do governo de João Batista de Figueiredo (1980/1985), pode
ser comparado com o quadriênio do primeiro governo de Dilma Rousseff
(2010/2014). No confronto dos números de concessões de pensões por mor-
tes decorrentes de acidentes de trabalho, verifica-se uma diferença gritante,
com queda significativa no número de mortes por acidentes no período da
presidenta Rousseff, o que sugere a predominância de ambientes laborais
de risco em ambientação social caracterizada pelo autoritarismo político. 

O que os dados fornecem de conclusões para um melhor conhecimento
da transição da ditadura para a democracia, é que: 1) no período autoritário,
as condições de trabalho matavam mais trabalhadores em termos absolutos
e muitos mais em termos relativos; e que 2) quanto mais avançou a demo-
cracia e maior a distância temporal com a ditadura, menos fatais se tornaram
as condições de trabalho no Brasil.

Dentre as muitas hipóteses que podem ser apontadas para explicar a
queda das concessões por pensões por morte decorrentes de acidentes de
trabalho, deve ser considerada a influência que as organizações dos traba-
lhadores impuseram às relações de trabalho, seja na educação política da
população trabalhadora ou por força de instrumentos de regulação coletiva
do direito do trabalho (sob a forma de acordos, convenções, sentenças nor-
mativas e termos de ajustes de condutas), que pressionam pela redução dos
efeitos da exploração capitalista nas relações de trabalho. Situações possí-
veis em um Estado Democrático de Direito, bem distinto do ambiente auto-
ritário da ditadura.

Dentre as organizações dos trabalhadores, os sindicatos são os que me-
lhor representam esse papel e que também figuram como entidades emble-
máticas em dois polos políticos antagônicos: de um lado, o modelo político
autoritário, como foi a ditadura, com uma agressiva e constante repressão
contra os movimentos operários, rurais e sindicais e, ao contrário; de outro
lado, posteriormente, um ambiente de democracia formal com espaços con-
quistados por movimentos sociais após a Constituição em 1988.

3. REFLExõES pOSSÍVEIS E A ATUALIDADE DO ESTUDO
O estudo das regulamentações dos direitos trabalhistas na ditadura tem como
objetivo compreender os efeitos de um contexto político autoritário. Neste
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sentido, trata-se de pesquisa atual, em vista do que se configura presentemente
no Brasil, após o golpe parlamentar de 31 de agosto de 2016, que marca um
aprofundamento na adoção oficial de políticas do modelo neoliberal, sob a
forma de positivação, no caso do Direito do Trabalho, da precarização das re-
lações do trabalho. A aprovação, em regime de urgência parlamentar, de uma
reforma trabalhista que altera profundamente as principais normas, sem a dis-
cussão na sociedade, revela conduta similar àquelas adotadas pela ditadura
quando houve alterações normativas trabalhistas, a exemplo da introdução do
FGTS e da terceirização de serviços temporários.

O golpe de 2016 propiciou um ambiente autoritário e a retomada radical
de políticas propostas nos anos 1990, cujo contexto da economia política bra-
sileira no período pós ditadura, foi marcado pela introdução de condutas go-
vernamentais apoiados pelo neoliberalismo com graves efeitos provocados nas
relações e condições de trabalho nas mais diversas categorias profissionais,
com agressivas condutas de reengenharias produtivas (MARINI, 2000).

No período do regime militar, impunha-se à força uma pressão ideoló-
gica para que a sociedade se mantivesse pacífica e sem resistências contra
eventuais ameaças aos direitos sociais, o que afetou diretamente o papel
contestatório dos sindicatos em lutas por melhores condições de trabalho. 

Tanto na ditadura iniciada em 1964, quanto no ambiente vivido a partir
de agosto de 2016 no Brasil, infere-se que um contexto político tipicamente
autoritário aumenta o poder de comando do empregador, inclusive pela via de
alterações legais, e o incremento da precarização das relações de trabalho ar-
ticula-se a tentativas de repressão à atividade sindical. Disso resulta a possibi-
lidade de que o trabalho se torne maior fator de risco de doenças e acidentes,
com o aumento da exploração sobre o trabalhador e do despotismo patronal.

Neste sentido, revela-se como fundamental a posição adotada por
Pádua Fernandes (2015), ao defender a necessidade de abranger os direitos
econômicos, sociais e culturais no âmbito do que a Lei nº 12.528, de 2011,
regula como graves violações de direitos humanos. 

Na origem do golpe de 1964, o interesse candente dos seus apoiadores
que melhor representavam o acúmulo capitalista era evitar uma maior or-
ganização dos trabalhadores urbanos e rurais, uma das razões que provoca-
ram a queda do então presidente João Goulart (BANDEIRA, 2010). Uma
figura destacada da sociedade simbolizou a articulação com os militares: o
banqueiro Magalhães Pinto, então governador de Minas Gerais. A própria
denominação do golpe como civil-militar3, cada vez mais admitida como
se percebe no relatório da Comissão Nacional da Verdade, revela a caracte-
rização de um movimento preocupado em quebrar aquelas organizações de
trabalhadores, e com isso, avançar sobre direitos dos trabalhadores. 

Segundo Fernandes (2015, p. 12):
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Com efeito, deve-se lembrar que, sob vários aspectos, em 1964 foi dado um
golpe contra os trabalhadores brasileiros. Confirma-o o financiamento da
derrubada de Goulart pela Federação de Indústrias do Estado de São Paulo,
que, segundo a Comissão desse Estado, subornou o General Amaury Kruel,
que comandava o II Exército, para que traísse o Presidente da República,
bem como colaborou com a repressão com dinheiro, armas, veículos e cons-
trução de imóveis como cadeias clandestinas. 

Os direitos previdenciários, trabalhistas e a saúde do trabalhador foram
afetados pelo regime político autoritário iniciado em 31 de março de 1964.
A intervenção em sindicatos, as perseguições no cotidiano, a interferência
em chapas sindicais, o impedimento de recuperação do valor de compra dos
trabalhadores, as mortes por acidentes e doenças dos trabalhadores em de-
corrência do ambiente de trabalho, configuram-se como ofensas e graves
violações aos direitos humanos. 

A percepção dos efeitos no cotidiano do mundo do trabalho de políticas
despóticas adotadas na ditadura civil-militar é fundamental para a com-
preensão histórica a ser resgatada. 

Evidente que as violências explícitas dos assassinatos e dos genocídios
são, em escala, mais relevantes no esforço de busca da memória e verdade
históricas. Mas as violências no dia a dia laboral, no ambiente sufocado pela
desconfiança e pela perseguição, a ausência de liberdade e autonomia para
conversar com os colegas, a marca negativa fincada nos ativistas, toda essa
ambientação provocou consequências deletérias e afetou as relações sociais
de maneira agressiva. 

O estudo desse dia a dia e da memória do cotidiano dos trabalhadores,
e no particular dos bancários como ora visto, pode e deve articular-se com
os debates que envolvem o direito do trabalho, até mesmo como direitos hu-
manos. Busca, neste sentido, ser mais uma contribuição para a compreensão
política dos tempos sombrios, em que não há ditadura como dantes, mas sim
um modelo político autoritário de governo, que atua sutil e ardilosamente
na ampliação das desigualdades sociais e na acumulação capitalista, seja na
adoção de normas que destroem coletividades e direitos sociais (casos das
reformas trabalhistas e previdenciárias), na repressão a movimentos sociais
nas cidades, na desestruturação do cotidiano dos trabalhadores, e na omissão
diante do aumento de assassinatos de trabalhadores rurais.

A luta e a resistência política dos trabalhadores desde o primeiro mo-
mento do golpe militar de 1964, descritas neste texto, sugerem que os tra-
balhadores devem se manter permanentemente a postos na defesa da vida e
dos seus direitos.   
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NOTAS

1 Trata-se do livro Brasil: Nunca Mais, editado pela Vozes, e desde então
teve várias edições, além de muito comum em sebos, o que mostra como se tornou
um importante veículo de divulgação das agruras da ditadura.  

2 A atenção à expressão “ativistas” se deve ao fato de que nem todos os mi-
litantes sindicais eram dirigentes sindicais ou “sindicalistas”. Alguns já não per-
tenciam mais às categorias que se identificavam por estarem desempregados ou
aposentados, mas continuavam atuando na luta pela valorização da categoria. Ou-
tros eram recém-ingressos nas lutas. Trata-se de processo que se verifica histori-
camente e que revela um certo sentimento classista do trabalhador, a conquista de
uma consciência de classe (THOMPSON, 1989) 

3 A adoção da expressão “civil-militar” não reduz o potencial militar que pre-
dominou na ditadura, marcado pela violência ilimitada no abate aos adversários.
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DIREITO E JUSTIÇA: REFLEXÕES SOBRE A
FORMAÇÃO DE UMA ELITE E SUA INTERFERÊNCIA
NO ÂMBITO JURÍDICO

Gil Ricardo Caldeira Hermenegildo1

Jonathas Tadeu de Faria Silva2

Resumo: O presente artigo pretende realizar uma investigação acerca
de uma possível manipulação que seria exercida por grandes instituições
financeiras nacionais sobre a produção jurídica e política na atualidade,
para manutenção de seus interesses pessoais. Isso porque, nos últimos
anos, quando se pesquisa sobre os rendimentos obtidos por esses agentes
econômicos, o que se encontra são lucros recordes, com crescimento
constante mesmo em supostos momentos de crises econômicas, sendo
que, um dos fatores que contribui para a alta arrecadação dessas insti-
tuições é a ausência de uma norma jurídica que estipule um limite aos
juros bancários. Nesse sentido, parte-se do pressuposto que, nas socie-
dades capitalistas em geral, tanto o direito quanto a política não corres-
pondem aos ideais sociais que os legitimam, sendo que ambos os fenô-
menos não passariam de instrumentos nas mãos de elites, que se utilizam
desses para realizar a manutenção de sua hegemonia e a satisfação de
seus interesses pessoais. 

Palavras-chave: Instituições Financeiras; Elites; Economia; Direito; Política.

1 INTRODUÇÃO 
O Brasil possui um dos valores mais altos de spread3 bancário, para se ter
uma ideia dessa situação, em uma análise de dados recentes, porquanto a
média global do spread bancário é de 6,2%, o spread brasileiro, atualmente,
atinge o percentual de 41,6%, sendo que mesmo com relação a outros países
emergentes como China, Rússia e Argentina, os valores cobrados no Brasil
são extremamente elevados (DANA, 2017). 

Da mesma forma, as instituições financeiras do país praticam também
uma das mais altas taxas de juros do mundo, de modo que mesmo havendo
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notícias de queda, os juros no cartão crédito, atualmente, atingem o percen-
tual de 422,5% ao ano (LIS, 2017). 

Uma das consequências dessa situação que mais chamam atenção são os
altos lucros obtidos por essas instituições financeiras que, independentemente
do momento em análise da economia do país, se mantêm sempre elevados e
em estado recorde, conforme se pode perceber:

Novamente, a tese da conspiração argumentaria que o motivo do silêncio e da
felicidade indisfarçada dos banqueiros seriam os vultosos lucros auferidos nos
quase 20 anos de Plano Real. Por exemplo, o Banco Bradesco obteve um lucro
líquido de R$540 milhões em 1995 e R$12 bilhões em 2013, um aumento de
2.120%. Já o Banco Itaú obteve um lucro líquido de R$373 milhões em 1995 e
R$15,7 bilhões em 2013, acrescimento de 4.100%.” (KESSLER, 2014, p. 20)

Isso se dá porque a alta dos juros guarda uma correspondência com os
lucros dessas instituições, já que nas condições de agentes que têm como mer-
cadoria o capital, a remuneração desses é o próprio capital investido acrescido
de um mais valor, senão vejamos: 

Conforme já visto, juros é a remuneração cobrada pela utilização do capital.
Trata-se, portanto, da importância cobrada, por unidade de tempo, pelo em-
préstimo de dinheiro, via de regra como percentagem da soma emprestada.
Denomina-se spread bancário a diferença entre os juros cobrados pelos ban-
cos nos empréstimos a pessoas físicas e jurídicas e as taxas pagas pelos ban-
cos aos investidores que colocam seu dinheiro em aplicações do banco. (FI-
GUEIREDO, 2012, p. 330) 

Historicamente o ordenamento jurídico brasileiro tem contribuído com
toda essa situação, pois na medida em que se pesquisa sobre a existência de
limitações às taxas de juros, o que se obtém é um conjunto de distorções,
contradições e omissões, tanto jurídicas quanto legislativas, como por exem-
plo, a súmula 596 do STF, que estabelece que “as disposições do decreto
22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram
o sistema financeiro nacional”. (BRASIL, 2015)

O decreto lei 22.626/33, referenciado pela súmula acima, é conhecido em
nosso ordenamento jurídico como “Lei de Usura”, pois embora etimologica-
mente a palavra usura de origem no latim signifique cobrança pelo uso das coi-
sas, a mesma ficou conhecida, desde a modernidade, como uma cobrança de
juros abusivos. Aliás, não é outro o conteúdo da referida norma, que estabelece
já em seu artigo primeiro uma limitação à taxa de juros que não poderia exceder
o dobro da taxa legal4, ou seja, uma tentativa de conter possíveis abusividades.
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Todavia, a citada súmula é apenas mais um exemplo de um conjunto
de vantagens e favorecimentos legais que são possíveis de se identificar em
nosso ordenamento jurídico que são concedidos a esses agentes. 

Nesse sentido, conforme se pretende demonstrar nesse artigo, acredi-
ta-se que nas sociedades capitalistas em geral, tanto o direito quanto a polí-
tica são instrumentos nas mãos de elites de grande poder econômico, de
forma que grande parte da produção legislativa e jurídica tem por finalidade
garantir a manutenção dos interesses privados dessas classes sociais. 

2 O CICLO DE pRODUÇÃO CApITALISTA E AS
INSTITUIÇõES FINANCEIRAS  
Karl Marx (2016) em sua obra, “O Capital”, expõe a lógica de funcionamen-
to do modo de produção capitalista, onde, segundo os estudos do autor, é
possível de se observar um ciclo, que pode ser resumido basicamente na fór-
mula D-M...P...M`-D`, senão vejamos o que diz o autor:

Observemos globalmente o ciclo D-M...P...M’-D’, ou sob sua forma explici-
tada D- M (F + Mp) ...P...M’ (M+m)-D’ (D+d). O capital aparece aí como
um valor que percorre uma serie de modificações conexas, reciprocamente
determinadas, uma série de metamorfoses que constituem também fases ou
estágios de um processo de produção global. Duas dessas fases pertencem à
esfera da circulação e uma a da produção. Em cada uma dessas fases, o
valor-capital se encontra sob diferente figura, cada uma correspondendo a
uma função diversa, específica. No decurso desse movimento, o valor adian-
tado se conserva e, ainda, cresce, aumenta sua magnitude. Por fim, no úl-
timo estagio, volta à mesma forma em que apareceu no inicio do processo
global. Esse processo é, portanto, cíclico. (MARX, 2016, p. 62)

Dessa forma, de uma maneira bem simplista, tal fórmula poderia ser ex-
plicada da seguinte maneira, D é o dinheiro investido por um empresário, por
exemplo, para aquisição de matéria prima ou meios de produção (Mp) e força
de trabalho (F), ou seja, a mercadoria necessária para produção que representa
M5, que uma vez adquirida, propicia o início da produção, representada por
P. Antes de explicar o restante dos outros elementos do ciclo, quais sejam M`
e D`, se faz necessário lembrar que é na produção marcada pela exploração
através da mais-valia6 que grande parte do lucro será gerado. Enfim, M` é o
resultado desse processo de produção que, ao ser vendido, gerará D`, ou seja,
o fruto de D, o capital investido inicialmente. O movimento cíclico está no
fato, de que ao obter D`, parte desse dinheiro será novamente investido em
uma nova produção e assim sucessivamente. Exemplificando, é como pensar
em uma metalúrgica, que investe na compra de minério de ferro, para produzir,
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por exemplo, talheres, constantemente há a necessidade de comprar matéria
prima para fabricar um produto final que será distribuído no mercado. 

Esse processo de produção fica a cargo da indústria, que modifica ele-
mentos encontrados na própria natureza para criar mercadorias que tenham
um valor de uso e atendam as mais irrestritas necessidades humanas. Assim,
a atividade industrial aqui pode ser ocupada por qualquer capitalista que
crie novos produtos a partir de transformação da matéria prima.

Entretanto, conforme observa Marx, até que se complete um ciclo de
produção, perde-se muito tempo, e consequentemente capital. Por isso,
como bem observa o autor, com o desenvolvimento do capitalismo surge
uma classe especializada em cuidar da circulação da mercadoria produzida,
ou seja, o comercio.

Nesse sentido, o processo produtivo de qualquer sociedade capitalista
é marcada por uma associação e organização de agentes econômicos, senão
vejamos: 

Uma das lições demonstradas na seção IV é que, com o desenvolvimento do ca-
pitalismo, grupos específicos de burgueses assumem as funções de fazer circular
as mercadorias. Assim, enquanto o funcionante fica a cargo do movimento D-
M-P...M’, a um outro capital cabe a responsabilidade de, adquirindo M’, fazer
com estas sejam vendidas. Sem dispender tempo para fazer circular o conjunto
de M’ no mercado, o capital produtivo recompõe mais rapidamente os meios ne-
cessários para reativar o ciclo, além de não precisar reter parte do dinheiro a ser
empregado para evitar a interrupção da produção enquanto não realiza a mais
valia. (Silva, 2011, p. 4-5)

Isso porque, para Marx (2016), “o modo capitalista de produção supõe
produção em grande escala e necessariamente venda em grande escala;
venda, portanto, ao comerciante e não ao consumidor isolado” (MARX,
2016, p. 125). 

Com base nisso, percebe-se uma relação de interdependência entre
esses grupos, pois cada rotação do ciclo é marcada por uma interação e troca
de capitais, sendo que o fim de um ciclo para um se apresenta como o início
para outro. Como no caso do nosso exemplo da metalúrgica, enquanto a mi-
neradora já realizou todo seu processo de extração do minério e está com a
sua mercadoria pronta para venda (M’), para a indústria metalúrgica a aqui-
sição do minério é apenas o início de sua produção de talheres e, da mesma
forma, a aquisição do produto final “talheres” por um grupo comercial qual-
quer, representa apenas o início da tentativa de distribuição do referido bem
de consumo no mercado, até que esse alcance o consumidor final.

Não se pode perder de vista que, muito embora se exemplifique, para
tentar tornar a teoria marxista um pouco mais compreensível, esses processos
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são muito mais complexos do que aparentam, no entanto, não é objetivo desse
trabalho esmiuçar e compreender todos os fenômenos possíveis desse ciclo.

Superado isso, finalmente chegamos à outra vertente do capital comer-
cial baseada no comércio de dinheiro, o momento em que o capital atinge
seu ápice, tornando-se o dinheiro também mercadoria, para Marx (2016), o
verdadeiro fetiche capitalista, pois acumulação e a produção acelerada den-
tro da ideologia capitalista não são apenas o objetivo, mas também a condi-
ção de existência do capitalista dentro da lógica de mercado, nesse sentido,
a necessidade cada vez maior de capital leva ao envolvimento com um grupo
de capitalistas que consigam prover as necessidades da produção. 

Nesse sentido, observa Marx (1986): 

A produção em grande escala e para mercados distantes lança o produto global
nas mãos do comércio; mas é impossível que o capital da nação se duplique, de
modo que o comércio fosse em si capaz de comprar e revender, com capital
próprio, todo o produto nacional. O crédito é aqui, portanto, indispensável; cré-
dito, que cresce em volume ao crescer o montante de valor da produção, e em
duração com o distanciamento cada vez maior dos mercados. Ocorre aqui
efeito recíproco. O desenvolvimento do processo de produção amplia o crédito,
e o crédito leva à expansão das operações industriais e mercantis. (MARX,
1986, p.21)

Para Augustinho Pinho de Bem (2009): 

Marx enfatiza que a necessidade de acelerar a rotação do capital é razão fun-
damental da existência do crédito. A redução do tempo de rotação do capital
libera capital dinheiro, que se pode então utilizar para que se acumule ainda
mais; o uso do capital dinheiro para acelerar  a rotação libera mais capital di-
nheiro. Sem crédito, todo o processo de acumulação se estanca e submerge. As
compras e vendas ficam cada vez mais distantes no tempo e no espaço. (BEM,
2009, p.51)

Dessa forma, os bancos, em última análise, são tidos como caixa do
modo de produção capitalista, pois têm a capacidade de receber o excedente
do capital produzido por meio de depósitos ou aplicações diversas e redis-
tribuir essa riqueza através de transações financeiras variadas, sendo a prin-
cipal delas o crédito.

Enfim, o que se pode concluir é que não só os bancos como outras ins-
tituições financeiras e bem como os grupos de capitalistas industriários ou
comerciantes associam-se entre si para produção e reprodução do ciclo do
capital, de forma que cada um possui um papel mais ou menos determinado
na fabricação de produtos para satisfação das mais variadas necessidades
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humanas, que se entrelaçam com esse processo produtivo na construção da
própria existência dos indivíduos.

Por outro lado, essa mesma organização e aproximação entre esses agen-
tes econômicos, é capaz de controlar toda a estrutura estatal, de forma a cor-
romper todas as funções/poderes públicos e direcioná-los à manutenção de
seus interesses privados, conforme se perceberá melhor no próximo tópico. 

3 O FUNCIONAMENTO DO ESTADO, DA pOLÍTICA E DA
ECONOMIA NA pERSpECTIVA DA TEORIA DAS ELITES
Uma das teses centrais da teoria marxista é a de que os campos políticos e jurí-
dicos se encontram subordinados à função de manter o funcionamento da lógica
do modo de produção com todas as suas desigualdades e contradições, senão
vejamos o diz o autor ao elaborar o prefácio da Crítica à Economia Política: 

O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de guia para
meus estudos, pode ser formulado, resumidamente, assim: na produção social
da própria existência, os homens entram em relações determinadas, necessá-
rias, independentes de sua vontade; essas relações de produção correspondem a
um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais.
A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da so-
ciedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política
e à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. (MARX,
2008, p. 47) 

O que se percebe é que para Marx (2008), o Estado, com todas as suas
características e atribuições, poderia ser facilmente compreendido como um
instrumento a serviço do modo de produção e, por consequência, de todas
as classes econômicas dominantes que o integram. 

Dentro dessa lógica, o direito e a política atuariam como mecanismos
mantenedores dessa ordem social que é consequência desse sistema econô-
mico. E sendo assim, duas seriam as funções principais de um ordenamento
jurídico dentro das sociedades capitalistas: a primeira de legitimar condutas
aparentemente injustas e arbitrárias das elites e a segunda de exercer um
controle sobre todo corpo social, adequando a sociedade a um modo de fun-
cionamento coordenado, que atenda aos interesses do capital. 

Com base nisso, não seria equivocado de se afirmar, assim como o faz
Huther (2004), que o pensamento marxista pode ser lido como uma espécie
de teoria das elites, já que claramente parte do pressuposto de que existe um
grupo minoritário de burgueses que consegue controlar e manipular toda a
sociedade na qual está inserido a fim de que essa satisfaça seus interesses.

Além disso, muito embora não tenha adentrado de forma mais profunda
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ao mérito da questão, Marx (2010) sabia que “a burguesia não pode existir
sem revolucionar continuamente os instrumentos de produção e, por con-
seguinte, as relações de produção, portanto, todos os conjuntos das relações
sociais” (MARX, 2010, p. 48). 

A partir disso, pode-se afirmar que a burguesia possui a sina de conti-
nuamente reinventar formas de se manter no poder, ou seja, de criar novos
meios de revolucionar a base de legitimidade que sustenta a estrutura de
poder posta nas sociedades capitalistas.

Partindo dessa lógica, percebe-se uma aproximação importante das
conclusões de Marx a um dos autores mais clássicos da teoria das elites,
Gaetano Mosca, conforme se percebe na passagem abaixo:

Em todas as sociedades – desde as parcamente desenvolvidas, que mal atin-
giram os primórdios da civilização, até as mais avançadas e poderosas –
aparecem duas classes de pessoas: uma classe que dirige e outra que é diri-
gida. A primeira, sempre menos numerosa, exerce todas as funções políticas,
monopoliza o poder e goza de vantagens que o poder traz consigo, enquanto
a segunda, mais numerosa, é dirigida e controlada pela primeira de maneira
ora mais ou menos legal, ora mais ou menos arbitraria e violenta, e supre
aquela, pelo menos aparentemente, com meios materiais de subsistência e
com instrumental necessário a vitalidade do organismo político. (MOSCA,
1966, p. 51) 

Isso porque, para ambos, a história de todas as sociedades é construída
a partir de uma disputa entre classes, uma marcada por uma minoria e outra
por uma maioria, sendo que primeira sempre mais organizada consegue so-
brepor seus interesses para maioria. 

Neste aspecto, a organização da elite é algo fundamental, senão vejamos: 

Não se limitou Mosca em atestar o óbvio, mas procurou explicar o fenômeno,
declarando que a classe política encontra sua força no fato de ser organizada,
entendendo organização como conjunto de relações de interesses que induzem
os membros da classe política a coligarem-se entre si e a constituírem um
grupo homogêneo e solidário contra a classe mais numerosa (a dos governa-
dos), que é dividida, desarticulada, dispersa. Assim, tal classe é dirigida pelo
aparelho ou máquina estatal da qual se serve a classe política como instru-
mento de realização de seus próprios fins. E com fulcro exatamente nessa pe-
culiar característica, a teoria da classe política é habitualmente chamada de
teoria da minoria organizada (MOSCA apud LEITE, 2006)

Conforme se percebe, a organização é primordial, já que, muito embora
a elite governamental seja heterogênea, ou seja, composta por interesses
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aparentemente divergentes, em nome da perpetuação de sua dominação,
esses grupos devem se unir em prol de seu objetivo final, controle do estado
para fruição dos privilégios que o acompanham. 

Todavia, quando se analisa a situação do poder político nas sociedades
capitalistas, muitas vezes se visualiza uma elite política de fachada, submis-
sa aos interesses de um outro grupo, que se coloca em uma situação hierar-
quicamente superior em relação a esses, dentre outros motivos, principal-
mente pelo seu poder econômico.

Para Huther (2004), uma das teorias que justifica essa associação e or-
ganização é conhecida como teoria da constelação de interesses, sendo essa
assim entendida: 

Acontece que as elites heterogêneas, que operam em domínios de atividades
diferentes, formam uma aliança relativamente estável e criam, deste modo,
um complexo dominante. O grau de coesão de tal complexo não é suficiente
para se poder falar dele como de uma classe dominante ou de uma classe di-
rigente. Escalas de valores diferentes, hierarquias de preocupações diferen-
tes, mantêm a especificidade destas elites mas, por vezes um interesse
comum junta-as de maneira forte (HUTHER, 2004, p. 110). 

Conforme se percebe, para o autor, a existência de interesses em
comum pode ser um fator apto a explicar essa capacidade organizacional da
elite, que diante de ameaças ou até mesmo com objetivo de ampliação de
resultados, é capaz de se unir para manutenção de sua hegemonia. 

A esse respeito, em uma obra extremamente atual, o autor Sérgio Gio-
vanetti Lazzarini (2011) desenvolveu uma teoria bastante interessante de-
nominada de “Capitalismo de Laços”, que ilustra tudo o que foi dito até aqui. 

A referida teoria foi desenvolvida com base numa análise do sistema
capitalista brasileiro, em que objetivou o autor entender as relações entre
empresariado brasileiro e o estado, já sendo alertado no prefácio da obra
que, a economia brasileira é produto de uma estreita rede laços entre bur-
gueses, senão vejamos: 

Fazendo referência à obra clássica de Raymundo Faoro, Os donos do poder,
o autor argumenta que os verdadeiros donos do poder são os que se inserem
e se articulam em uma rede de laços corporativos, principalmente os que se
transformam em elementos de conexão entre os distintos grupos corporati-
vos. Por essa definição, o controle efetivo do Estado no processo produtivo
teria se ampliado. (LAZZARINI, 2011, p. 14)

Nesse sentido, muita embora o autor não adentre ao mérito de analisar
se essa relação seria boa ou ruim, esse enxerga claramente uma organização
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da elite econômica brasileira para manutenção de seus interesses. 
Além disso, outro fator que explica a hegemonia das elites, é que a

forma de agir e pensar de uma referida sociedade é determinada e condicio-
nada por suas classes dominantes, conforme bem observado por Marx e En-
gels (2011): 

Assim como o Estado é o Estado da classe dominante, as ideias da classe do-
minante são as ideias dominantes em cada época. A classe que exerce o
poder material dominante na sociedade e, ao mesmo tempo, seu poder espi-
ritual dominante. (ENGELS; MARX, 2001, p. 32) 

Em razão disso, as contradições inerentes ao modo de produção das so-
ciedades capitalistas é incorporado por toda a sociedade, sendo que nos
atuais modelos estatais formalmente democráticos, essa ideologização é es-
sencial à manutenção da reprodução de todo esse sistema.

Para isso, a elite se utiliza das mais variadas instituições que compõem
nossa sociedade para transmissão de seu ideário, fazendo com que a grande
massa, classe explorada, passe a legitimar e consentir com toda essa situa-
ção, senão vejamos: 

Para legitimar as relações de produção dominantes e reproduzi-las para o
conjunto da sociedade, as classes exploradoras procuraram estabelecer cer-
tas instituições que com base em premissas demagógicas como “a suprema-
cia do coletivo sobre o individual” mascaram o verdadeiro funcionamento
da sociedade, com o intuito de amortecer os conflitos inerentes às classes so-
ciais, controlar as classes exploradas e demais setores sociais oprimidos e
manter intocáveis as relações sociais de produção.
O exemplo mais clássico e mais eficiente destas instituições é sem dúvida o
Estado que procura parecer estar acima das lutas entre as classes sociais e de
interesses privados e sendo o representante geral da coletividade, de modo
que procura com isso macular a opressão, exploração e dominação, fazendo
com que seu caráter de classe – instrumento das classes exploradoras- seja
ocultado. (SILVA, 2011, p. 48-49) 

Todo esse pensamento serve para reforçar a lógica instrumental do Es-
tado, já mencionada anteriormente, uma vez que, nesse contexto o Estado
tem o objetivo de manter a ordem social instaurada pela estrutura produtiva
das sociedades capitalistas.

Diante disso, tem-se que todas as funções estatais como a jurisdicional
estão dirigidas ao referido fim de reforçar e condicionar a população à satisfa-
ção dos interesses da elite, já que “o direito e o Estado têm a aparência de man-
tenedores da paz e da justiça na sociedade, quando na verdade, são os mante-
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nedores enrustidos dos privilégios burgueses, ao garantir a igualdade, a liber-
dade e a propriedade nos moldes do Capitalismo”. (BRITO; CALDAS, 2016)

Dessa forma, em praticamente todo tempo e todo lugar, somos bom-
bardeados por um conjunto de informações que reforçam a lógica capitalis-
ta, já que, de alguma forma, praticamente todas as instituições compartilham
desse mesmo pensamento. 

Ocorre que essa ideologia transmitida, como o próprio significado da
palavra já diz, mostra-se como uma falsa percepção da realidade, que cria
uma ficção que impede a população de perceber a situação de extrema de-
sigualdade e injustiça na qual se encontra.

O referido problema é denunciado por Jessé Souza (2015) em sua obra
“A tolice da inteligência brasileira”, onde o autor entende que a incorporação
desse pensamento pela massa, não tem outra finalidade que não a manuten-
ção e a reprodução dos privilégios burgueses, conforme se pode perceber: 

É isso que faz com que o mundo social seja sistematicamente distorcido e fal-
seado. Todos os privilégios e interesses que estão ganhando dependem do su-
cesso da distorção e do falseamento do mundo social para continuarem a se re-
produzir indefinidamente. A reprodução de todos os privilégios injustos no
tempo depende do “convencimento”, e não da “violência”. Melhor dizendo,
essa reprodução depende de uma “violência simbólica”, perpetrada com o con-
sentimento mudo dos excluídos dos privilégios, e não da “violência física”. É
por conta disso que os privilegiados são os donos dos jornais, das editoras, das
universidades, das TVs e do que se decide nos tribunais e nos partidos políticos.
Apenas dominando todas essas estruturas é que se pode monopolizar os recur-
sos naturais que deveriam ser de todos, e explorar o trabalho da imensa maioria
de não privilegiados sob a forma de taxa de lucro, juro, renda da terra ou alu-
guel. (SOUZA, 2015 p. 5-6) 

Além disso, através do poder de formação da consciência social, opor-
tunizado, inclusive, devido ao monopólio dos meios de comunicação de
massa e da construção da mentalidade da própria classe intelectual, a elite
consegue criar uma base de legitimidade tão forte, que faz com que toda a
sociedade incorpore seus valores e os reproduza, fortalecendo ainda mais a
consolidação de seu status. 

No caso da elite financeira brasileira, muito embora devido a sua forma-
ção tardia, consequência da construção histórica colonial do próprio Brasil essa
tenha demorado a se consolidar, percebe-se facilmente a construção de discur-
sos sólidos, aptos a legitimar a política de juros altos praticados pelo país.

Dessa forma, todos esses discursos criam a oportunidade perfeita para a
proliferação de um conjunto de dispositivos normativos e até mesmo juris-
prudenciais que permitem, de uma maneira efetiva, que esse grupo econômico
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possa perceber lucros altíssimos sem maiores problemas legais e de maneira
formalmente legítima. 

4 A INTERFERêNCIA DA ELITE FINANCEIRA NO
DIREITO
Conforme já bem definido, o determinismo econômico estabelecido por
Marx, é uma realidade das sociedades capitalistas, desse modo, quando se
analisa o comportamento dos agentes que compõem o modo de produção,
percebe-se claramente que o modo de agir desses é direcionado à realização
e à proteção de seus interesses privados. 

No caso das instituições financeiras, esta situação fica mais evidente
quando se percebe a formação de um monopólio no referido setor que é extre-
mamente prejudicial ao consumidor e, mesmo assim, tanto as decisões políticas
quanto jurídicas do estado brasileiro continuam a legitimar essa realidade: 

Em síntese, as conclusões a que se chegou este estudo apontam resultados
positivos para as instituições do setor bancário brasileiro que passaram por
processos de F&A’s nas três perspectivas analisadas: criação de valor ao
acionista, rentabilidade e sinergias operacionais, mostrando que tais proces-
sos beneficiam a empresa e seus acionistas. Entretanto, o mesmo não pode
ser dito em relação aos consumidores, pois o aumento do poder de monopó-
lio das instituições que restaram operando no mercado, se por um lado, for-
talece e caminha na direção da consolidação do setor, por outro, pode resul-
tar em abusos no que se refere a aspectos concorrenciais. Nesse contexto,
considerando aspectos macroeconômicos, os resultados relativos à concen-
tração de mercado, aparentemente, apontam perda de eficiência do setor
bancário, que saiu do estado de concorrência perfeita em que se encontrava
em 1996, ano inicial da pesquisa, e passou a operar em concorrência mono-
polística e, com forte tendência ao monopólio em 2010. Fica nítido, por-
tanto, o trade-off para as autoridades de defesa da concorrência, a se citar o
CADE, como controlador, e o Bacen, como fiscalizador, na análise e apro-
vação de novas F&A’s do setor quando se pondera se a melhoria dos resulta-
dos relativos à criação de valor, rentabilidade e sinergias operacionais das
empresas supera a perda de eficiência para a sociedade e, a não aprovação de
novas operações quando a perda de eficiência no mercado como um todo su-
pera os ganhos institucionais. Notavelmente, tais variáveis são medidas em
unidades diferentes e, portanto, impossíveis de serem comparadas de forma
direta, via, exclusivamente, ferramentas matemáticas sendo imprescindível
então, uma análise econômica mais profunda na decisão de se aprovar ou re-
provar novas eventuais operações de F&A’s no setor bancário brasileiro.
(CAMARGOS; FRANCO, 2011, p. 15-16) 
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Ademais, toda essa conjuntura revela tanto a ideia de patrimonialismo,
quanto questão do desenvolvimento de um capitalismo de laços, em que a
agenda política e jurídica do país se encontra construída por uma teia de re-
lações que envolve políticos, banqueiros e juristas, numa estrutura de ami-
zade, lobby e troca de favores recíprocos, para manutenção de interesses
pessoais, senão vejamos: 

São inúmeras as formas pelas quais as empresas podem estabelecer pontos
de contato com o governo e o sistema político de forma ampla. No capítulo
anterior, revelaram-se conexões entre atores públicos e privados por meio da
sua participação conjunta no capital de uma ou mais empresas — a sua posi-
ção no mundo pequeno corporativo. Mas existem mecanismos de contato
que vão além das redes de propriedade. Por exemplo, é possível que deter-
minado empresário seja apontado temporariamente como membro do go-
verno e que, no seu regresso ao mundo privado, utilize seus contatos e co-
nhecimentos prévios do setor público. O mesmo pode ocorrer quando um
político decide migrar para a iniciativa privada, tornando-se alto executivo
ou membro de conselhos de administração. Em diversos casos, egressos da
burocracia pública prestam serviços de consultoria cuja finalidade é única e
exclusivamente “abrir portas” com o uso dos seus antigos colegas de traba-
lho. Quando se trata de conexões público-privadas, não existem limites à
imaginação. (LAZZARINI, 2011, p. 80) 

Em suma, de um lado tem-se políticos ansiosos para obterem financia-
mento para suas campanhas e, dessa forma, perpetuarem a manutenção de
seus privilégios obtidos com a candidatura e, do outro, elites empresariais
que dependem da estrutura jurídico-política do estado para manutenção de
seus altos lucros, que mesmo com a estagnação econômica não param de
crescer. Nesse sentido, complementa o autor: 

Em troca, de forma explícita ou velada, o político pode pedir recursos finan-
ceiros diretos: doações de campanha advindas dos diversos estabelecimen-
tos privados favorecidos pelos projetos aprovados ou a serem encaminha-
dos. É com dinheiro eleitoral que é possível organizar mais comícios,
contratar cabos eleitorais, distribuir brindes diversos, confeccionar atrativos
programas eleitorais na TV e encomendar pesquisas. Samuels mostra esta-
tisticamente que as chances de eleição de um candidato no Brasil são maiores
quanto maior for o seu montante financeiro arrecadado. Embora não garanta
o resultado de uma eleição, dinheiro ajuda a trazer mais votos, especialmente
no contexto brasileiro envolvendo extensas bases territoriais. A relação clien-
telista é evidente: doações de campanha em troca de benefícios diretos ou
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indiretos a empresas privadas. Pouco importará se o projeto proposto for efeti-
vamente executado ou não, ou se for executado com a lisura necessária. Pelo
contrário: quanto maior o superfaturamento do investimento público, maiores
as chances de o político conseguir desviar recursos — o montante que exceder
o custo real do projeto — para financiar sua campanha eleitoral. Em vez de re-
ceber 100, a empresa ganha 150 com um projeto superfaturado e repassa parte
desse diferencial (50) para o candidato. É o popular “caixa dois”.
[...]
Não é por caso que, frequentemente, surgem no Brasil denúncias relaciona-
das a financiamentos ilegais de campanha. Em 1992, as movimentações ile-
gais coordenadas por Paulo César Farias, tesoureiro da campanha de
Fernando Collor de Melo, levaram à deposição do então presidente. Na ree-
leição de FHC em 1998, doações de campanha não declaradas também re-
percutiram na mídia. E, no primeiro mandato de Lula, o chamado “escân-
dalo do mensalão” revelou uma teia impressionante de interesses envolvendo
coordenadores de campanha, agências de propaganda, fundos de pensão, es-
tatais e não estatais viabilizando recursos financeiros a partidos. Doações têm
papel destacado no cenário político brasileiro. (LAZZARINI, 2011, p. 82) 

O que mais impressiona em toda essa situação é justamente o caráter
patrimonialista dessas relações, em ambos os lados, seja a elite política ou
empresarial, a preocupação é alcançar o controle estatal para promoção de
interesses pessoais privados, o que é altamente lucrativo para ambos.

Em um trabalho realizado pelo sociólogo Thúlio Cicero Guimarães Pe-
reira7 (2004), esse percebe que, no decorrer da história das mais variadas
instituições financeiras de diferentes países, é comum a presença de ban-
queiros e outros funcionários de alto escalão dessas instituições em cargos
públicos, de modo que, muitas vezes, há inclusive uma confusão entre a fi-
gura do político e do próprio banqueiro.

Quando se analisa, por exemplo, o caso de dois maiores bancos no Bra-
sil, Itaú e Bradesco, essa situação fica bastante clara, senão vejamos alguns
dos resultados da pesquisa do citado autor: 

Entre os personagens ligados ao Banco Itaú, dois se destacaram no mundo
político. O primeiro deles, Herbert Vítor Levy, que além de ter sido presi-
dente do Conselho de Administração do banco, foi jornalista e proprietário
do jornal Gazeta Mercantil e deputado federal por São Paulo nos períodos
1947-1949, 1951-1967 e 1969-1987. Herbert Levy participou da fundação,
da UDN, tornando-se um dos seus dirigentes nacionais, e segundo o DHBB
(2002) em entrevista ao jornal O Globo em janeiro de 1977, declarou haver
sido o “conspirador-mor da Revolução de 1964” em São Paulo, tendo dado a
palavra de ordem para a deflagração do movimento em Minas Gerais.
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O segundo personagem é Olavo Egydio Setúbal, que além de controlador
do Banco Itaú, foi prefeito da cidade de São Paulo no período 1975-1979,
ministro de Relações Exteriores no período 1985-1986 e um dos principais
líderes do Partido Popular – PP em São Paulo. Segundo o DHBB (2002),
teve grande influência sobre a administração Franco Montoro, no período
1983- 1987, através da indicação de João Sayad para a Secretaria de
Fazenda. [...]
[...] Não podemos deixar de observar também outros banqueiros brasileiros
famosos, que ao longo de suas vidas desempenharam importantes papéis
tanto no mundo financeiro como no político. Entre eles temos Amador
Aguiar que durante muitos anos foi o principal banqueiro do poderoso
Bradesco, o maior banco privado brasileiro. Muito discreto Aguiar preferia
atuar no mundo político através de terceiros, entre os quais vamos encon-
trar um dos diretores do banco, Laudo Natel, governador de São Paulo nos
períodos 1966-1967 e 1971-1975 e uma das principais lideranças políticas
do regime militar em São Paulo. (PEREIRA, 2004, p. 22)

É interessante perceber que as pesquisas de Thúlio Cicero Guimarães
Pereira (2004) evidenciam não só essa interligação e confusão entre ban-
queiros políticos, como também a curiosa aproximação dessas figuras ao
período da ditadura militar no Brasil.

A esse respeito, faz-se importante relembrar que o período militar foi
bastante generoso com as instituições financeiras, devido ao início da des-
regulamentação do setor, com a edição de diversos decretos e leis nesse sen-
tido que, inclusive, estão vigentes até hoje.

A título de exemplo podem ser citados, o Decreto 911 de 1969, que fa-
cilita todo o procedimento de execução dos contratos de alienação fiduciária
e a Lei 4.595/64, conhecida como “lei de reforma bancária”, que deu aber-
tura para que o CMN (Conselho Monetário Nacional) pudesse passar a re-
gular as taxas de juros bancárias do mercado que, como resultado, o Brasil
possui uma das mais altas taxas de juros do mundo. 

Outro grande exemplo que se apresenta como um benefício claro às
instituições financeiras dentro de nosso ordenamento jurídico, foi o evento
da emenda constitucional 40/2003, que revogou e deu nova redação, a pra-
ticamente todo capítulo do texto constitucional que versa sobre o Sistema
Financeiro Nacional.

Em redação original, conforme promulgada em 1988, a Constituição
trazia em seu art. 192, § 3º, o seguinte texto: 

§ 3º As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras re-
munerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não po-
derão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite
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será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalida-
des, nos termos que a lei determinar. (BRASIL, 1988) (grifo nosso)

Conforme se observa, foi vontade do constituinte estipular um limite
de juros às transações financeiras, por entender que a cobrança de juros
acima de 12% ao ano, caracterizaria usura, assim como no Decreto Lei
22.626/33. 

Mesmo após a revogação do dispositivo devido às repercussões acerca das
discussões sobre os juros, o STF ainda editou a súmula vinculante de número
78 no ano de 2009, afirmando que aquele dispositivo não era autoaplicável.

Contudo, o STF não é o único a decidir a favor das instituições finan-
ceiras. O STJ também coleciona em seus entendimentos uma série de posi-
cionamentos favoráveis ao referido setor, como o caso da súmula 3819, que
impede que os magistrados conheçam de ofício a existência de cláusulas
abusivas em contratos bancários.

A esse respeito é importante frisar que as cláusulas abusivas são nulas
de pleno direito, na forma do art. 5110 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor), dessa forma, com o entendimento firmado pelo STJ, os
magistrados estariam autorizados a conhecer de ofício cláusulas referentes
a contratos de consumo em geral, entretanto, o mesmo não poderia ocorrer
em casos de contratos bancários.

Além da referida súmula, o STJ editou ainda a de número 38211, que
estabelece que a estipulação juros remuneratórios acima do percentual de
12%, por si só, não configurará a existência de abusividade.

Nesse sentido, o posicionamento firmado pelo referido órgão judicial
se demonstra demasiadamente favorável às instituições financeiras, que pas-
sam a poder cobrar juros excessivos de forma legitima. 

Lado outro, esse posicionamento revela ainda toda a realidade traba-
lhada até aqui, de que tanto o campo político, quanto jurídico se encontram
subordinados aos interesses da elite financeira, que ignora por completo os
objetivos traçados para o referido setor pela CF/88, onde resta definido que
esse deveria ser estruturado de forma a promover o desenvolvimento equi-
librado do País e a servir aos interesses da coletividade:

A partir do final da década de 80, com o surgimento dos bancos múltiplos, o
Sistema Financeiro Nacional ignorou, por completo, os objetivos da
República Federativa do Brasil, notadamente os princípios que regem a
ordem econômica. Não é à toa que o coordenador e ex-presidente do Banco
do Brasil, Paulo César Ximenes, em 1997, em boletim de veiculação entre
os funcionários da estatal, que, em tese, deveria atuar no interesse da socie-
dade, falando sobre crédito rural, afirmou: “essa iniciativa do Banco não é
social. Quem faz a área social do Banco é a Fundação Banco do Brasil. O
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Banco faz Negócio” (BB Info 802, de 07.07.97). O fato é que há indícios, de
longa data, de que o próprio Estado Brasileiro não tem o controle da econo-
mia do país e muito menos do Sistema Financeiro Nacional. (NOMURA;
PEREIRA, 2014, p. 24)

Muito pelo contrário, o sistema financeiro dentro dessa análise crítica,
se mostra composto por um conjunto de instituições que se utilizam do es-
tado para explorar e subordinar toda a sociedade para seu enriquecimento.

Observado dessa perspectiva, o direito se esvazia de toda sua multipli-
cidade de significações, se comportando apenas como um mecanismo legi-
timador de desigualdades e exploração, a serviço das elites.

5 CONCLUSÃO
Diante de tudo o que foi dito, pode-se concluir que não só as instituições fi-
nanceiras, como também outros grupos de capitalistas, a exemplo dos seg-
mentos da indústria e do comércio, associam-se entre si, para produção e re-
produção do ciclo do capital, de forma que cada um desses possui um papel
mais ou menos determinado na fabricação de produtos para satisfação das
mais variadas necessidades humanas.

O papel das instituições financeiras é e sempre foi essencial para o
modo de produção capitalista alcançar o alto grau de desenvolvimento e so-
fisticação que percebemos hoje, vez que através do seu poder de transferir
capital entre agentes superavitários e deficitários, essas conseguem promo-
ver a liquidez de que o mercado tanto necessita para sua evolução.

O estado desempenha um papel fundamental na manutenção dessa
ordem, na medida em que, aparentemente, conserva e estrutura a sociedade
para servir a esse sistema, socorrendo esses agentes financeiros sempre que
preciso, de modo que a participação do poder público torna-se indispensável
para os fins dessas elites econômicas.

Nesse sentido, ao se observar o funcionamento das sociedades capita-
listas, percebe-se que tanto o direito quanto a política estão de certa maneira
submetidos à finalidade de atender as necessidades do modo de produção,
se adaptando as suas contradições e criando uma base de aceitação e legiti-
midade para essa situação.

Desse modo, torna-se imperioso o estudo da teoria das elites, para que
se entenda como esse fenômeno se dá, sendo possível de se perceber que a
organização dessas elites é primordial, já que muito embora sejam compos-
tas por segmentos heterogêneos, ou seja, por interesses aparentemente di-
vergentes, em nome da perpetuação de seu domínio, esses grupos devem se
unir em prol de seu objetivo final, controle do estado para fruição dos pri-
vilégios que o acompanham. 
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Dentro dessa perspectiva, o direito tem o papel essencial de contribuir
e corroborar para toda essa lógica, vez que naturaliza, objetiva e legitima a
forma de atuar da elite. 
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NOTAS

1 Mestre em Direito pela PUC Minas. Atualmente leciona a disciplina de So-
ciologia Jurídica na mesma instituição.

2 Graduando em Direito pela PUC Minas campus Serro. Pesquisador na área
de Sociologia Jurídica.

3Spread bancário é basicamente a diferença em percentual entre remunera-
ção que as instituições oferecem na captação dos recursos através do deposito e o
percentual do que se cobra para mutuar a referida quantia. 

4 A taxa legal de juros é regulada pelo art. 406 do CC que determina que
“Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa es-
tipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a
taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional” (BRASIL, 2017). Dessa forma, tem-se que os juros de mora para paga-
mento de impostos devidos a fazenda pública são aqueles previstos no art. 161, §2º
do CTN, que prevê o percentual de 1%. Portanto, pela lei de usura, os juros prati-
cados nos negócios jurídicos não poderiam exceder o valor de 2% ao mês. 

5 Para Marx “o preço, da força de trabalho vendida pelo seu detentor como
mercadoria é pago sob a forma de salário, isto é, como o preço de uma soma de
trabalho que contém trabalho excedente” (MARX, 2016, p. 40). Nesse sentido, a
força de trabalho somada aos meios de produção adquiridos geram a produção. 

6 Como para Marx o valor de uma mercadoria está diretamente ligado à
quantidade de trabalho desempenhado para produzi-la, comumente tem-se defi-
nido a mais-valia como a quantidade de trabalho desempenhada pelo trabalhador
no processo de produção e não paga a ele. Contudo, numa leitura mais apurada
do volume I do Livro do Capital, percebe-se que para Marx, a mais-valia seria o
valor excedente ao custo da produção que se agrega a mercadoria. Para Marx, “O
capitalista além de um valor de uso, quer produzir mercadoria; além de valor uso,
valor, e não só valor, más também valor excedente (mais-valia)”. (MARX, 2013,
p.220)

7 As referidas passagens são retiradas de obra Banqueiros, sociedade e po-
lítica: uma análise sócio-política do papel do banqueiro na sociedade capitalista
contemporânea, em que o autor percebe uma aproximação intima entre banqueiros
e políticos, sendo que muitas vezes as duas figuras se confundem, sendo que este
encara que esse não é só fenômeno ocorrido no Brasil, mas sim de uma caracte-
rística inerente a qualquer país capitalista. 
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8 Súmula vinculante 7 – A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, re-
vogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais
a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

9 Súmula 381 do STJ - Nos contratos bancários, é vedado ao julgador co-
nhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

10 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que [...]

11 Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
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Resumo: Este artigo busca trazer a problemática em torno do Precariado,
conceito utilizado pelo autor Guy Standing e problematizado sobretudo por
Giovanni Alves e Ruy Braga. Diante das mais variadas percepções acerca
do que é o Precariado, busca-se através do diálogo entre os autores definir
quem está inserido nesta “nova classe”. Conforme sugere por Standing, os
estágios fazem parte deste grupo despojado de políticas estatais, sem re-
presentatividade associativa/sindical que os represente jurídica e politica-
mente, além de estarem à margem das legislações trabalhistas. Para inves-
tigar a situação dos estagiários e estagiários dos Tribunais de Justiça
Brasileiros, recorreu-se aos Relatórios Justiça em Números do CNJ e dos sítios
eletrônicos dos próprios tribunais para verificar se existe a possibilidade de
correlação entre Estágio e Precariado.

Palavras-chave: Direito; Precariado; Estágio; CNJ; Tribunais;

Abstract: This article seeks to bring the problematic around the Precariat, con-
cept used by the author Guy Standing and problematized by Giovanni Alves
and Ruy Braga. In the face of the most varied perceptions about the Precariat,
it investigated through the dialogue between the authors to define who is in-
serted in this “new class”. As stated by Standing, the interns are part of this
group stripped of state policies, without representative association/union that
represents them legally and politically, besides being at the margin of labor
legislation. To investigate the situation of the interns of the Brazilian Courts of
Justice, resorted to the reports of the CNJ and sites of these Courts to verify if
there’s a possibility to correlate Internship and Precariat.
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INTRODUÇÃO
A experiência de estágio é comum a praticamente todos os profissionais da
área jurídica, especialmente durante o curso de graduação em Direito. No
Brasil, a atividade é regulamentada pela lei especial 11.788/08, popularmente
conhecida como Lei do Estágio que discrimina as situações em que é possível
empregar estagiários e estagiárias e garante a eles e a elas uma série de direi-
tos. No entanto, mesmo diante desta garantia legal, parece haver indícios de
que este tipo de mão de obra esteja sendo utilizado para precarizar o trabalho
no setor público, que tende a empregar estagiários e estagiárias para evitar
contratar servidores e servidoras públicas efetivas. 

Em razão disto, o presente artigo visa apresentar indícios de precarização
da mão de obra estagiária no setor público, mais especificamente, nos Tribunais
de Justiça, a partir do exame dos dados disponíveis e divulgados pelo Conselho
Nacional de Justiça e pelos próprios sítios eletrônico destes tribunais. Trata-se
de uma investigação inédita, que pretende abrir um campo de indagação ainda
inexplorado no Brasil a partir de uma investigação e crítica das informações
oficiais sobre o trabalho de estágio disponíveis publicamente. 

Como aporte teórico inicial, recorremos a Guy Standing (2014a), em
sua obra O Precariado. A nova classe perigosa, que classifica os estagiários
e estagiárias como parte do precariado em razão da extensão do estágio para
além de seu prazo normal e da utilização desta forma de contratação para
substituir trabalhadores e trabalhadoras convencionais. Com fundamento
neste segundo argumento é que este artigo irá situar o trabalho de estágio no
contexto do precariado.

Este neologismo, como define Standing, é resultado da combinação entre
“o adjetivo ‘precário’ e o substantivo relacionado ‘proletariado’” (STAN-
DING, 2014, p. 23). Esta “nova classe” em ascensão, nas palavras do autor
(que difere de Ruy Braga e Giovanni Alves), normalmente é constituída por
trabalhadores e trabalhadoras com nível razoavelmente alto de educação for-
mal, mas que se sentem frustradas pelo alto grau de subordinação, baixas con-
dições de trabalho e insegurança quanto aos seus direitos já que não tem quem
os represente enquanto classe.

Como veremos a seguir, 15,3% (aproximadamente 41.490 estudantes)
em média do corpo funcional dos Tribunais de Justiça Brasileiros é composto
de estagiários e estagiárias, uma parcela significativa dos trabalhadores em-
pregados por estas instituições. Estes dados são oficialmente disponíveis pelo
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CNJ através do Relatório Justiça em Números (anos 2015 e 2014) e fornecem
dados quanto ao número de trabalhadores e trabalhadoras estagiários, quanto
as despesas dos tribunais estaduais com seus servidores e auxiliares da justiça,
suas remunerações, carga horária entre outras informações. 

2. O pRECARIADO 
Definir o que é precariado requer bastante cautela. Guy Standing (2014a)
compreende, em síntese, o precariado como uma nova classe em ascensão
sem proteção/garantias normativas, com rendimentos incertos e sem repre-
sentatividade coletiva. Normalmente são jovens estudantes que estão bus-
cando a oportunidade de um emprego formal, mas que muitas vezes acabam
desenvolvendo atividades informais, de baixa remuneração, transitórias e
que naturalmente frustram suas expectativas.

Standing entende o precariado como uma nova classe social, fruto do de-
senvolvimento da globalização e da política neoliberal, resultando em uma
“fragmentação das estruturas de classe nacionais”. Para Standing a nova es-
trutura de classe é definitivamente fragmentada, rompendo com o conceito que
define a classe trabalhadora. Sua justificativa para o surgimento desta nova
classe “perigosa” é resultado da flexibilização das relações de trabalho, termo
que o autor utiliza ao longo de sua obra (STANDING, 2014a, pp. 23-24).

Características do precariado, como instabilidade empregatícia, baixos
salários, dificuldade de se organizarem coletivamente (por não terem quem
os represente), forte sujeição aos empregadores, desempenho de atividades
que transcendam as suas competências são algumas das marcas que definem
a problemática desta “nova classe”. Este coletivo de trabalhadores e trabalha-
doras, por esta razão, encontra-se na precariedade, tendo uma vida de com-
pletas frustrações diante das suas altas expectativas, como sugerido por
Standing, Braga e Alves.

Diante dessas razões, Standing ao vislumbrar o precariado enquanto
nova classe em formação (conforme o próprio título convida-nos a enten-
der), distancia-se do conceito clássico de proletário e aproxima-se da con-
ceituação de “salariado”, conforme aponta Ruy Braga em uma breve análise
sobre a obra O precariado. A nova classe perigosa. (BRAGA, 2014a).

Para Braga, o precariado por si só já está incluso no conceito de prole-
tariado, porém notoriamente sendo a parte precarizada desta classe social,
isto é, sem as garantias e estabilidade no trabalho que parte do proletário
tem. Como é possível vislumbrar, Braga parte do conceito marxista de su-
perpopulação relativa para conceituar a ideia de precariado ou proletariado
precarizado. (2012, p. 18)

De acordo com o autor, existem três razões para esta definição de pre-
cariado, que se diferencia da de Standing: a) permite localizar o precariado
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“no coração do próprio modo de produção capitalista” e não apenas como
uma parte secundaria da crise do fordismo; b) compreender esse grupo como
parte da classe trabalhadora e não como nova classe, e por último; c) a inse-
gurança da relação salarial possibilita “tratar a precariedade como uma di-
mensão intrínseca ao processo de mercantilização do trabalho” (BRAGA,
2012, p. 18-19).

Em linha de raciocínio bastante próxima a Braga, porém com peculiari-
dades precisas, é oportuno recorrer as lições de Giovanni Alves, que define o
precariado como não sendo uma nova classe social, mas sim uma nova camada
do proletariado, constituída diretamente por jovens-adultos altamente escola-
rizados que não estão sujeitados a relações sociais e laborais precárias (2013b).

Neste sentido, precariado consiste em um grupo munido de conheci-
mento formal (normalmente jovens pertencentes a classe média) porém que
enfrentam a precarização nas relações de trabalho – sem qualquer entidade
que os represente – e consequentemente vivem uma vida de frustrações e
incertezas (ALVES, 2013a, p. 199). Estas frustrações são fruto da grande
expectativa criada por esta juventude em aspirar a carreiras bem-sucedidas,
o que muitas vezes não ocorre, mesmo com o alto grau de conhecimento for-
mal adquirido em cursos, formações acadêmicas e estágios profissionais.

Significa dizer que essa “camada média” do proletário, constituída por
jovens, predominantemente, vem encontrando grandes dificuldades na sua
inserção no mercado de trabalho, aonde a grande concorrência e baixa oferta
de emprego – que correspondam as suas expectativas – principalmente em
tempos de crise, faz com que eles optem por empregos instáveis, precariza-
dos e de baixa remuneração.

Para melhor definir este conceito é muito importante verificar o local
de fala dos autores. Standing traz inúmeros exemplos do que consiste o pre-
cariado a partir das experiências europeias, aonde, nas palavras de Ruy
Braga, o capitalismo é avançado.

(...) Standing concentra-se excessivamente na ampliação do precariado em
países de capitalismo avançado, sobrando pouco espaço para a maior parte
da força de trabalho mundial que se encontra submetida a condições severa-
mente piores de precariedade laboral do que aquelas encontradas na Europa
ocidental (2014a).

Por este motivo, Braga define as lições trazidas por Standing como de
suma importância, principalmente no aspecto relacionado as frustrações oca-
sionadas pelas incertezas do emprego. Porém, para o autor, é necessário olhar-
mos com ressalvas para a realidade destes países ditos “desenvolvidos” e a
realidade que assola os países periféricos, como o Brasil, por exemplo, aonde
as condições de trabalho são significativamente piores (BRAGA, 2012).
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De qualquer modo, tendo o “status” de classe ou não, é possível verificar
o crescimento do precariado a partir da flexibilização das relações de trabalho,
gerando insegurança não só no trabalho como na vida. Isto porque as incertezas
que permeiam o precariado transcendem a relação salarial, pois notoriamente
este grupo, segundo Standing (2014b, pp. 9-24), tem menos direitos e proteção
social dos Estados do que os demais trabalhadores e trabalhadoras.

3. O pRECARIADO NO BRASIL
Como dito anteriormente, o precariado assume formas bastante variadas nos
diversos países de economia capitalista, tanto é que Standing traz consigo
inúmeros exemplos que remetem a este grupo. Em tempos de crise, porém,
a fórmula é a mesma: flexibilização do mercado do trabalho, substituição
dos trabalhadores assalariados por trabalhadores/as temporários, diminuição
dos salários, entre outros mecanismos para manter a reprodução do capital
e a ordem imposta por ele.

A crise capitalista, portanto, longe de beneficiar a sua classe antagônica, pre-
cariza, inibe e submete ainda mais o trabalhador e suas lutas aos ditames do
sistema do capital, contribuindo até para criar as melhores condições para os
ajustes e as (contra) reformas estruturais necessárias para assegurar a repro-
dução ampliada do capital e o processo de acumulação (MONTAÑO & DU-
RIGUETTO, 2011, pp. 212-213).

Diante disso, é possível constatar que os momentos de crise do capita-
lismo são acompanhados de inúmeros retrocessos sociais, mesmo que estes
não sejam necessariamente explícito, ou seja, mesmo que não haja a per-
cepção do quão perverso e prejudiciais essas transformações podem ser aos
trabalhadores e às trabalhadoras.

De toda forma, embora a precariedade venha se tornando prática
comum da organização do trabalho nos países de capitalismo avançado,
ameaçando as conquistas sociais já instituídas, esta realidade nunca deixou
de ser realidade nos países em desenvolvimento (BRAGA, 2012, p.19).

Ao falarmos de Brasil nos últimos governos petistas, Braga afirma que
houve uma “reformalização do mercado de trabalho durante a década pas-
sada que, somada a um crescimento econômico (...) de 4,1% ao ano, redun-
dou em uma incorporação anual de aproximadamente 2,1 milhões de novos
trabalhadores ao mercado formal” (2014b).

Inegavelmente, o aumento do emprego intensificou radicalmente a eco-
nomia brasileira, além de melhorar o padrão de vida de muitos desempre-
gados e desempregadas, gerando um novo padrão de consumo. Salienta-se
que experiência como esta jamais havia sido vivida pelo povo brasileiro em
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sua história. Em contrapartida, destes novos postos de trabalho a grande
maioria era de remuneração baixa, o que levou o autor a concluir que “o
crescimento econômico da década passada se apoiou sobre o trabalho bara-
to” (2014b, p.32).

Para Alves, a camada social do precariado ou os proletários jovens-
adultos altamente escolarizados1 encontram muita dificuldade na procura
de emprego que correspondam ao seu alto nível de educação formal – e por
isso, maiores salários – levando muitos a desenvolverem atividades abaixo
das suas expectativas para conseguirem mais experiência e um futuro me-
lhor para suas carreiras profissionais (ALVES, 2013a). Quando esta expec-
tativa não se concretiza, surge uma grande frustração a estes jovens traba-
lhadores e trabalhadoras que estão munidos de conhecimento formal, porém
com poucas (ou nenhuma) perspectivas de crescimento profissional. 

Situação que remete a estas frustações profissionais podem ser observadas
nos milhares de bacharéis em Direito que não conseguem passar no exame da
Ordem dos Advogados do Brasil. Muito embora não seja objeto desta pesquisa,
a situação destes bacharéis em Direito gera um excedente de mão de obra pre-
carizada que não poderá exercer a atividade advocatícia de forma plena, se-
gundo o artigo 3º do Estatuto da Advocacia e a OAB (Lei nº 8.906, 1994).

Apenas a título de curiosidade, o XXI Exame da OAB, realizado em
27 de novembro de 2016, teve índice de aprovação de 16,67%, segundo ma-
téria publicada pelo portal eletrônico Gazeta do Povo em 29 de novembro
de 2016 (MARTINS, 2016):

Embora a precarização aparente ser exclusiva dentro do setor privado,
Standing sugere que esta prática também é adotada dentro do serviço públi-
co. Nas palavras de Standing, “Os governos também estão agindo mais como
empresas no seu trato aos servidores públicos” (2014a, p.88). 

O caso que estudaremos adiante é sobre os estagiários do poder judiciá-
rio, que totalizam aproximadamente 42.000 trabalhadores e trabalhadoras só
nas justiças estaduais e onde são gastos supostamente R$390.278.992 dos
R$37.598.870.632 de despesas que os tribunais estaduais somados têm (ou
seja, são gastos apenas 0,01% das despesas com estagiários e estagiárias).

4. O ESTáGIO E O pRECARIADO
Será possível relacionar estágio com o Precariado? Para Guy Standing, a ideia
de estágio comercializada aos jovens e seus respectivos familiares é de cres-
cimento futuro e de acumulo de experiência, porém, conforme propõe, seria
necessário olharmos de forma bastante criteriosa quanto as reais intenções da
utilização da mão de obra estagiária.

As propostas de estágio segundo o autor “são apresentadas como uma
forma de ganhar experiência útil destinada a fornecer, direta ou indiretamente,
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uma entrada potencial para um emprego regular”. É neste sentido que os jo-
vens estão competindo entre si por estes postos que por vezes nem remune-
rados são, na esperança de que venham a adquirir experiência útil para que
ocupem bons postos de trabalho no futuro (STANDING, 2014a, p. 120).

Standing considera que mesmo que haja um pagamento para as ativida-
des realizadas em estágio, os mesmos estão fazendo um trabalho sem pers-
pectivas de progresso, “que pressiona para baixo os salários e as oportunidades
de outros que normalmente poderiam ser empregados” (2014a, p. 121). 

É essa expectativa de crescimento profissional aliada com a posterior frus-
tração de não realizar estes anseios que leva o precariado a um estado de pre-
carização profissional e existencial permanente. Neste sentido, o estágio de
fato pode beneficiar alguns jovens na hora de procurar um emprego estável –
com garantias trabalhistas, melhor remuneração, propensão de crescimento –
porém, segundo Standing, o investimento pago pela família do (a) estagiário
(a) é incerto, ou é visto “como comprar um bilhete de loteria” (2014a, p. 122). 

Nesta mesma linha de raciocínio, Alves define o precariado como “ge-
ração casinha dos pais” pois estes não conseguem autonomia financeira, vi-
vendo e necessitando da proteção dos pais/familiares, o que se pressupõem
ocorrer por exemplo com muitos estagiários e estagiárias.  

Na medida em que são a ‘geração casinha dos pais’, os ‘precários’ não con-
seguem completar o ciclo de socialização da vida adulta tendo em vista que
mantêm laços de dependência familiares. A incompletude da socialização
adulta dos ‘jovens-adultos-flexíveis’, com o prolongamento do tempo de ju-
ventude, tende a ter implicações sociais, culturais e psicológicas sobre o
modo de ser/estar ‘precário’ (ALVES, 2013a, p. 199). 

Não significa dizer que estes jovens trabalhadores e trabalhadoras ob-
rigatoriamente vivam na casa dos pais, de acordo com nossa interpretação,
mas a falta de autonomia financeira e incertezas que tendem a ser constantes
em suas vidas, prejudicam a construção de seus próprios rumos. Porém, para
se comprovar tais afirmações seria necessário, ao nosso entendimento, um
estudo etnográfico ao qual não foi feito pelo autor. Lembrando que para
Alves, o precariado, é um grupo precisamente constituído por “jovens-adul-
tos na faixa etária dos 20-40 anos, altamente escolarizados e ‘pobres’ na
acepção convencional, isto é objetivamente inserido em estatutos salariais
precários”. Por esta razão parece difícil não associar os trabalhadores e tra-
balhadoras estagiários com o precariado.

No Brasil, os estágios estão regulamentados pela Lei nº 11.788 (2008),
popularmente conhecida como Lei do Estágio. Já no seu primeiro artigo é
destacado que o estágio “é ato educativo supervisionado”, tendo o legislador
o cuidado de não vincular esta atividade como emprego/trabalho.
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Ainda quanto ao estágio, importante destacar a sua transitoriedade,
visto que a respectiva lei determina que os vínculos sejam de no máximo 2
(dois) anos, conforme o artigo 11, havendo exceção para trabalhadores com
deficiência. Por estas razões, podemos perceber as dificuldades que os es-
tagiários e estagiárias tem para reivindicar seus direitos (existentes e ine-
xistentes), principalmente pela falta de representatividade, pela transitorie-
dade dos estágios e pela relação de extrema submissão aos empregadores.

Talvez o fato mais importante que a lei traz para evitar a substituição
da mão de obra de trabalhadores assalariados estáveis por estagiários e es-
tagiárias é o disposto no artigo 17, incisos, que delimita a quantidade destes
profissionais atuando em empresas ou repartições públicas. 

Para o caso dos Tribunais de Justiça, verifica-se que o número de servi-
dores e servidoras ultrapassa, em um panorama geral, o limite de 25 “empre-
gados”, conforme o inciso IV. Portanto, tal número faria com que o percentual
de estagiários ficasse restrito a 20% do total de trabalhadores e trabalhadoras. 

Ocorre que, conforme o §4º do respectivo artigo, tais limites não são apli-
cados aos estágios de ensino médio profissional e ensino superior: “4º Não se
aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível
médio profissional” (2008). 

Outro fator relevante previsto na Lei 11.788/08 em seu Artigo 13 §1º é
o direito ao recesso remunerado. Segundo o artigo em questão, será de 30
dias o recesso quando o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um)
ano. O §1º do artigo em questão complementa afirmando que o recesso será
remunerado para os casos em que o estagiário ou estagiária receba bolsa ou
outra forma de contraprestação.

A partir deste momento, passaremos a analisar como a mão de obra es-
tagiária vem sendo utilizada pelos Tribunais de Justiça Brasileiros a partir
do relatório elaborado pelo CNJ – Justiça em Números. Também, como
forma de complementação destes dados, será feita a coleta de informações
dos próprios sites dos tribunais.

5. O CASO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA BRASILEIROS: 
A RELAÇÃO COM A MÃO DE OBRA ESTAGIáRIA
Para melhor compreensão de como os estágios estão instituídos nos Tribu-
nais de Justiça Brasileiros, utilizou-se o relatório Justiça em Números que
apresenta dados quantitativos sobre a organização do Poder Judiciário.

Além disso, buscaram-se informações dos próprios Tribunais de Jus-
tiça, quando disponíveis. Tais informações foram de suma importância para
verificarmos como é gerida a mão de obra estagiária. Valores da bolsa-au-
xílio, direito ao vale transporte, carga horária, processo seletivo são algumas
das informações coletadas por este estudo que busca investigar estes jovens
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trabalhadores e trabalhadoras e sua relação com o precariado.
A partir destes resultados é possível verificar se existem indícios de

que servidores e servidoras estão sendo substituídos por jovens trabalhado-
res e trabalhadoras estagiários, com o objetivo de contenção de gastos pú-
blicos do Poder Judiciário, conforme sugere Standing ao referir que esta
prática é comum também no serviço público.

5.1 DADOS SOBRE A JUSTIÇA ESTADUAL SEGUNDO O RELATÓRIO
JUSTIÇA EM NÚMEROS
Decidiu-se neste estudo utilizar os relatórios do Conselho Nacional de Jus-
tiça de 2015 e 2014 (anos bases 2014 e 2013 respectivamente), para veri-
ficar a situação dos estagiários e estagiárias dentro da estrutura do poder
judiciário, em especial nos Tribunais de Justiça dos estados da federação.
Escolheu-se apenas estes dois anos pois fornecem dados mais relevantes com
relação aos estagiários e estagiárias e demais servidores e auxiliares da
área judiciária.

Estes dados estão organizados da seguinte forma: a) Panorama geral
do Poder Judiciário: consiste em informações gerais do poder judiciário
(ressalvados o STF e Concelhos), sendo a soma de todos os dados quantita-
tivos das justiças que integram a estrutura judiciária; b) Panorama geral da
Justiça Estadual: consiste em informações gerais da Justiça Estadual, con-
sistindo basicamente na soma dos dados quantitativos dos Tribunais de Jus-
tiça dos estados federados; c) Panorama dos Tribunais de Justiça brasileiros:
consiste nas informações exclusiva de cada tribunal;

Das informações úteis para este estudo, foi possível verificar o número
de servidores e servidoras (efetivos, cedidos, requisitados, sem vínculo efe-
tivo), o número de estagiários e estagiárias, terceirizados e terceirizadas,
magistrados e magistradas, conciliadores e conciliadoras, juízes leigos e lei-
gas que integram de maneira geral todo o Poder Judiciário, da Justiça Esta-
dual e de cada Tribunal de Justiça. 

Além disso, é possível verificar nesta análise as despesas gerais desti-
nadas pelo poder judiciário com recursos humanos e bens/serviços. No en-
tanto, apenas a partir do relatório justiça em números de 2015, passou a ser
discriminado os gastos com recursos humanos em despesas com remunera-
ção, proventos e pensões, benefícios, encargos, terceirizados e “outros”, si-
tuação que não ocorria nos anos anteriores.

Estas informações estão dispostas da seguinte forma: a) Quanto as des-
pesas: Despesas em geral, que estão subdividas em despesas com “recursos
humanos” (com remuneração, proventos e pensões, benefícios, encargos, ter-
ceirizados e “outros”) e “outras despesas” (despesas com aquisição e contratos
de informática e demais); e b) quanto aos dados quantitativos: dados numéri-
cos do número de servidores efetivos providos, servidores requisitados e sem
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vínculo efetivo (servidores área judiciária), estagiários, terceirizados, conci-
liadores, juízes leigos (auxiliares) e magistrados e magistradas.

Importante salientarmos que, segundo o relatório Justiça em Números
2015, a soma das despesas de todos os Tribunais de Justiça correspondeu a
R$37.598.870.632,00. Destes valores, 89% das despesas foram destinadas
com Recursos Humanos (R$33.467.967.734) enquanto que 11% ficaram
elencadas como “Outras Despesas” (R$4.130.902.898). Em comparação ao
ano anterior, ocorreu um aumento de aproximadamente R$3.000.000.000. 

Destes valores, são despendidos apenas R$390.278.992 (≈1,2%) com
estagiários e estagiárias. O restante está distribuído em remuneração, pro-
ventos e pensão (R$24.661.529.347 – 73,7%); encargos (R$3.870.843.174
– 11,6%); benefícios (R$2.219.822.862 – 6,6%); terceirizados
(R$1.519.579.588 – 4,5%); e outras (R$805.913.711 – 2,4%). Isto significa
que os gastos com os estagiários e estagiárias correspondem a menor des-
pesa que a Justiça Estadual tem, tanto em relação a despesas com recursos
humanos quanto em relação a “outras despesas”.

Em um segundo momento, passamos a análise quantitativa do número
de trabalhadores e trabalhadoras da Justiça Estadual. Somando-se o número
de servidores efetivos providos, servidores requisitados e sem vínculo efe-
tivo (servidores área judiciária), estagiários, terceirizados, conciliadores,
juízes leigos (auxiliares) chegamos ao número de 271.759. Destes trabalha-
dores e trabalhadoras, 42.716 são estagiários e estagiárias, correspondendo
a ≈15,6%. O restante está contabilizado em 41.105 (≈15,1%) de terceiriza-
dos e terceirizadas, 6.427 (≈2,4%) conciliadores e conciliadoras, 1.800
(≈0.7%) juízes leigos, e servidores públicos em geral que correspondem ao
restante destes valores.

Ao fazer o cruzamento entre as despesas e o número de trabalhadores
e trabalhadores do relatório de 2015, foi possível concluir que: Muito em-
bora o grupo dos “Estagiários” tenha ≈1.611 trabalhadores a mais que os
“terceirizados”, as despesas despendidas pelos tribunais correspondem a
R$390.278.992 (≈1,2%), enquanto que com os “terceirizados” os gastos são
equivalentes a R$1.519.579.588 (≈4,5%). Além disso, caso incluíssemos
“outras despesas” que não sejam com recursos humanos, as despesas com
estagiários caem para percentual inferior a 1% (≈0,989%).

Segundo conclusão do CNJ (Justiça em Números, 2015), os trabalha-
dores auxiliares (terceirizados, estagiários, conciliadores e juízes leigos) to-
talizavam 92.048 do total de servidores e que esse tipo de contratação “tem
crescido e chegou a acumular uma variação de 46,3% no sexênio”. Deste
total, 41.105 são terceirizados (44,7%), 42.716 são estagiários (46,4%),
6.427 são conciliadores (7,0%) e 1.800 são juízes leigos (2,0%).  Este cres-
cimento, conforme o próprio CNJ, se devem “ao crescimento tanto na con-
tração de estagiários quando na de terceirizados” (2015, p. 73).
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Ao analisarmos o relatório Justiça em Números 2014 (ano base 2013), o
número total de servidores dos TJ’s correspondeu a 270.311, sendo que 41.490
(≈15,3%) eram estagiários e/ou estagiárias, 40.003 (≈14,8%) terceirizados e
terceirizadas, 6.893 (≈2,6%) conciliadores e conciliadoras, 1.901 (≈0,7%) juí-
zas leigas e leigos sendo que o restante corresponde ao número de servidores
e servidoras (ressalvados os magistrados). Importante repisar que este relató-
rio não dispõe da mesma discriminação de despesas que o de 2015.

Portanto, o relatório de 2014 conclui que ocorreu um aumento de 4,1%
do total de servidores e o principal fator para crescimento no último quin-
quênio (+20%) deu-se principalmente ao aumento da força de trabalho au-
xiliar (+43,5%). Lembrando que a força de trabalho auxiliar é composta por
terceirizados, estagiários, conciliadores e juízes leigos. 

Para melhor explicar a situação, foram elaboradas duas tabelas a partir
de dados disponíveis no Relatórios Justiça em Números do CNJ (anos 2015
e 2014) com o intuito de comparar as informações entre um relatório e outro.
Importante repisar novamente que não há no relatório de 2014 uma discri-
minação específica quanto as despesas dos tribunais.

A primeira tabela busca demonstrar comparativamente as despesas de
terceirizados e estagiários de todos os Tribunais de Justiça brasileiros. 
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TJ ACRE 229.014.869 2.456.997 3.352.007 

TJ ALAGOAS 353.141.819 2.214.487 7.888.353 

TJ AMAPÁ 218.477.976 2.293.465 11.557.142 

TJ AMAZONAS 559.794.039 6.907.623 4.276.807 

TJ BAHIA 1.825.138.387 15.156.996 22.155.719 

TJ CEARÁ 1.063.447.947 6.038.918 29.796.239 

TJDFT 1.978.811.875 15.438.768 89.586.506 

TJ ESPÍRITO SANTO 870.241.683 16.468.146 1.296.456 

TJ GOIÁS 1.162.419.509 16.940.578 74.831.005 

TJ MARANHÃO 877.673.581 1.247.213 3.151.523 

TJ MATO GROSSO 897.989.144 11.868.680 41.318.937 

TJ MATO GROSSO DO SUL  634.827.009 6.023.181 22.333.121 

TJ MINAS GERAIS 4.006.678.907 36.199.846 203.979.109 

TJ PARÁ 904.212.677 5.494.392 1.639.051 

TJ PARAÍBA 526.791.506 2.622.269 12.141.171 

TJ PARANÁ 1.884.504.300 45.858.308 108.734.941 

TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS  37.598.870.632 390.278.992 1.519.579.588 

 Despesas Totais  Despesas com  Despesas com 
 (relatório 2015)  estagiários/as  terceirizados/as 
Tribunais de Justiça em reais (2015) em reais (2015) em reais



(FRÖHLICH, N. B. 2017)

Ao compararmos as despesas entre estas categorias de trabalhadores,
é possível verificar que de todos os tribunais, apenas três apresentaram des-
pesas inferiores de terceirizados com relação a estagiários. São eles: TJ
Amazonas; TJ Espírito Santo; TJ Pará. Curiosamente os dois primeiros apre-
sentam número superior a 20% da força de trabalho com estágios, levando-
se em conta os servidores, terceirizados, entre outros auxiliares da justiça
(ressalvadas as magistradas e magistrados). 

Já com relação a tabela abaixo, buscou-se analisar quantitativamente
o número (e percentual) de servidores e servidoras, estagiários e estagiárias
e terceirizados e terceirizadas. 
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TJ PARANÁ 1.884.504.300 45.858.308 108.734.941 

TJ PERNAMBUCO 1.142.716.592 6.759.759 48.054.038 

TJ PIAUÍ 365.391.827 558.912 6.588.400 

TJ RIO DE JANEIRO 3.787.885.038 45.646.333 232.896.596 

TJ RIO GRANDE DO NORTE  693.791.203 3.674.481 27.775.004 

TJ RIO GRANDE DO SUL 2.437.884.531 31.184.350 80.057.142 

TJ RONDÔNIA 455.505.854 7.929.383 10.647.992 

TJ RORAIMA 168.812.299 1.725.559 3.661.532 

TJ SANTA CATARINA 1.366.627.568 27.996.806 62.916.585 

TJ SÃO PAULO 8.362.824.642 67.568.570 373.994.294 

TJ SERGIPE 425.585.634 2.779.237 20.199.912 

TJ TOCANTINS 398.680.286 1.224.735 14.750.007 

TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS  37.598.870.632 390.278.992 1.519.579.588 

 Despesas Totais  Despesas com  Despesas com 
 (relatório 2015)  estagiários/as  terceirizados/as 
Tribunais de Justiça em reais (2015) em reais (2015) em reais

ACRE 1.528 

(81,9%) 

1.513 

(81,1%) 

279 (15%) 244 (13,1%) Não tem 81 (4,3%) 

ALAGOAS 1.958 

(75,5%) 

1.784 

(74,4%) 

204 (7,9%) 263 (11%) 376 

(14,5%) 

323 

(13,5%) 

AMAPÁ 1.337 (65%) 1.308 

(68,7%) 

501 (24,3%) 404 (21,2%) 220 

(10,7%) 

215 

(11,3%) 

AMAZONAS 1.893 

(73,6%) 

1.700 

(65,7%) 

680 (26,4%) 730 (28,2%) Não tem 172 (6,7%) 

BAHIA 9.438 

(85,5%) 

9.830 

(73,9%) 

1.007 (9,1%) 1.979 

(14,9%) 

105 (1,%) 1.103 

(8,3%) 

TRIBUNAIS DE 
JUSTIÇA 
ESTADUAIS 

180.911 

(66,3%) 

182.316 

(67,4%)

42.716 

(15,6%) 

41.490 

(15,3%) 

41.105 

(15,1%) 

40.003 

(14,8%) 

Tribunal de Justiça Servidores2 Servidores  Estagiários  Estagiários  Terceirizados Terceirizados  
 relatório  relatório  relatório  relatório  relatório  relatório 
 2015 2014 2015 2014 2015 2015
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BAHIA 9.438 

(85,5%) 

9.830 

(73,9%) 

1.007 (9,1%) 1.979 

(14,9%) 

105 (1,%) 1.103 

(8,3%) 

CEARÁ 3.601 

(67,4%) 

3.916 

(71,7%) 

660 (12,4%) 500 (9,2%) 1.034 

(19,4%) 

1.041 

(19,1%) 

DFT 7.235 

(64,4%) 

7.479 

(73,6%) 

1.858 

(16,5%) 

1.468 

(14,5%) 

1.858 

(16,5%) 

987 (9,7%) 

ESPÍRITO SANTO 3.964 

(54,8%) 

3.971 

(63,4%) 

2.076 

(28,6%) 

1.611 

(25,7%) 

1.129 

(15,5%) 

670 

(10,7%) 

GOIÁS 5.534 

(61,3%) 

5.383 

(62,8%) 

1.757 

(19,5%) 

1.875 

(21,9%) 

1.640 

(18,2%) 

1.291 

(15,1%) 

MARANHÃO 5.359 

(74,5%) 

5.487 

(80,2%) 

288 (4%) 36 (0,5%) 1.509 

(21%) 

1.382 

(20,2%) 

MATO GROSSO 4.297 

(61,4%) 

4.324 

(68,6%) 

1.186 (17%) 979 (15,5%) 1.319 

(18,9%) 

894 

(14,2%) 

MATO GROSSO 
DO SUL 

3.380 

(70,1%) 

3.322 

(70,2%) 

649 (13,5%) 672 (14,2%) 546 

(11,3%) 

525 

(11,1%) 

MINAS GERAIS 15.631 

(59,1%) 

16.098 

(64,5%) 

4.037 

(15,3%) 

3.320 

(13,3%) 

6.428 

(24,3%) 

5.370 

(21,5%) 

PARÁ 4.736 

(71,1%) 

4.788 

(75,7%) 

952 (14,3%) 823 (13%) 917 

(13,8%) 

753 

(11,9%) 

PARAÍBA 4.105 

(84,7%) 

4.180 

(85,7%) 

355 (7,3%) 418 (8,6%) 355 (7,3%) 318 (6,5%) 

PARANÁ 8.483 

(57,1%) 

7.978 

(53,4%) 

3.298 

(22,2%) 

3.192 

(21,4%) 

1.850 

(12,4%) 

2.459 

(16,5%) 

PERNAMBUCO 7.483 

(78,3%) 

8.082(77,8%

) 

371 (3,9%) 701 (6,7%) 1.454 

(15,2%) 

1.479 

(14,2%) 

PIAUÍ 2.193 

(94,6%) 

2.458 

(92,9%) 

12 (0,5%) 110 (4,1%) Não tem Não tem 

RIO DE JANEIRO 15.358 

(59,1%) 

15.728 

(59,9%) 

4.712 

(18,1%) 

4.465 (17%) 3.842 

(14,8%) 

3.924 

(14,9%) 

RIO GRANDE DO 
NORTE 

2.999 

(72,9%) 

3.015 

(73,8%) 

306 (7,4%) 400 (9,8%) 809 

(19,7%) 

712 

(17,4%) 

RIO GRANDE DO 
SUL 

8.264 

(53,3%) 

8.072 

(53,7%) 

3.454 

(22,3%) 

3.217 

(21,4%) 

2.868 

(18,5%) 

2.777 

(18,5%) 

RONDÔNIA 2.893 

(73,5%) 

2.932 

(73,7%) 

601 (15,3%) 625 (15,7%) 442 

(11,2%) 

393 (9,9%) 

RORAIMA 810 (62,4%) 820 (68,4%) 241 (18,6%) 205 (17,1%) 141 

(10,9%) 

126 

(10,5%) 

SANTA CATARINA 7.059 

(55,7%) 

6.982 

(53,6%) 

2.636 

(20,8%) 

2.984 

(22.9%) 

2.198 

(17,3%) 

2.110 

(16,2%) 

SÃO PAULO 46.500 

(70%) 

46.157 

(70%) 

10.215 

(15,3%) 

9.675 

(14,7%) 

9.432 

(14,2%) 

10.074 

(15,3%) 

SERGIPE 3.147 

(80,2%) 

3.205 (78%) 461 (11,8%) 459 (11,2%) 315 (8%) 550 

(13,4%) 

TRIBUNAIS DE 
JUSTIÇA 
ESTADUAIS 

180.911 

(66,3%) 

182.316 

(67,4%)

42.716 

(15,6%) 

41.490 

(15,3%) 

41.105 

(15,1%) 

40.003 

(14,8%) 

Tribunal de Justiça Servidores2 Servidores  Estagiários  Estagiários  Terceirizados Terceirizados  
 relatório  relatório  relatório  relatório  relatório  relatório 
 2015 2014 2015 2014 2015 2015
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Como pode ser vislumbrando na tabela, existem 7 (sete) estados que
ultrapassaram 20% de sua mão de obra com estágios: Amapá, Amazonas
Espirito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

Além disso, dos 26 Tribunais de Justiça brasileiros, 17 deles apresen-
taram aumento percentual com relação ao número de trabalhadores e traba-
lhadoras estagiários: Acre (+1,9%), Alagoas (+3,5%), Amapá (+3,1%),
Ceará (+3,2%), Distrito Federal e Territórios (+2%), Espírito Santo (+2,9%),
Maranhão (+3,5%), Mato Grosso (+1,5%), Minas Gerais (+2%), Pará
(+1,3%), Paraná (+0,8%), Rio de Janeiro (+1,1%), Rio Grande do Sul
(+0,9%), Roraima (+1,5%), São Paulo (+0,6%), Sergipe (+0,6%), Tocantins
(+0,5%). Tal aumento representou para todos os Tribunais de Justiça anali-
sados conjuntamente um crescimento aproximado de 0,3%.

Em contrapartida, é possível verificar que o panorama geral dos Tri-
bunais de Justiça aponta para uma redução de 1,1% de servidores e servi-
doras. Ainda assim, estes e estas profissionais correspondem a maioria do
quadro funcional. Ainda assim, salienta-se que dos 26 Tribunais de Justiça
brasileiros, 17 deles apresentaram um percentual de diminuição de seus ser-
vidores e servidoras. São eles: Amapá (-3,7%), Ceará (-4,3%), Distrito Fe-
deral e Territórios (-9,2%), Espírito Santo (-8,6%), Goiás (-1,5%), Mara-
nhão (-5,7%), Mato Grosso (-7,2%), Mato Grosso do Sul (-0,1%), Minas
Gerais (-5,4%), Pará (-4,6%), Paraíba (-1%), Rio de Janeiro (-0,8%), Rio
Grande do Norte (-0,9%), Rio Grande do Sul (-0,4%), Rondônia (-0,2%),
Roraima (-6%) e Tocantins (-4,4%).

Importante referir que os percentuais de aumento ou diminuição de es-
tagiários e estagiárias, terceirizados e terceirizada e de servidores e servi-
doras utilizados são frutos de uma análise bruta, sem levar em conta eventual
índice de variação de crescimento. Tais percentuais servem apenas para ilus-
trar a ocorrência de aumento no número trabalhadores e trabalhadoras nos
tribunais acima expostos, revalidando a afirmação trazida pelo relatório de
que o crescimento no número de servidores ocorre devido ao aumento dos
auxiliares da justiça (principalmente estagiários e terceirizados).
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SERGIPE 3.147 

(80,2%) 

3.205 (78%) 461 (11,8%) 459 (11,2%) 315 (8%) 550 

(13,4%) 

TOCANTINS 1.723 1.804 147 (6,6%) 135 (6,1%) 318 274 

(77,4%) (81,8%) (14,3%) (12,4%) 

TRIBUNAIS DE 
JUSTIÇA 
ESTADUAIS 

180.911 

(66,3%) 

182.316 

(67,4%)

42.716 

(15,6%) 

41.490 

(15,3%) 

41.105 

(15,1%) 

40.003 

(14,8%) 

Tribunal de Justiça Servidores2 Servidores  Estagiários  Estagiários  Terceirizados Terceirizados  
 relatório  relatório  relatório  relatório  relatório  relatório 
 2015 2014 2015 2014 2015 2015



5.2 INFORMAÇõES DOS pORTAIS ELETRôNICOS DOS TRIBUNAIS DE
JUSTIÇA
Estas informações foram coletadas a partir de uma análise nos sítios eletrô-
nicos dos Tribunais de Justiça brasileiros. Em um primeiro momento pro-
curou-se dados sobre estagiários e estagiárias nos portais de transparência
destes Tribunais, porém, diante da ausência destas informações buscou-se
o em todo o portal eletrônico.

Com relação aos Portais Eletrônicos dos Tribunais de Justiça a primeira
situação que merece atenção em nossa análise é a carência de informações
sobre os estagiários e estagiárias. Um exemplo disso é a falta de um link
sobre estágios na homepage – em alguns tribunais – ou em outro lugar aces-
sível a população e aos próprios candidatos a uma vaga de estágio. 

Não obstante a isso, constatou-se que pelo menos em sete tribunais não
foi possível localizar qualquer informação referente a estagiários e estagiá-
rias. São eles: Tribunais de Justiça de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo,
Maranhão, Mato Grosso, São Paulo (este último, foi possível localizar uma
reportagem sobre estágios de 17/08/12 que refere o valor da bolsa auxílio).

Outro dado importante que merece atenção é a ausência de informações
sobre estágio nos portais de transparência destes tribunais (como dito ante-
riormente), ou seja, não há dados sobre número de estagiários, aonde estão
lotados ou a qual curso superior estão inseridos (direito, psicologia, serviço
social, entre outros). À falta dessas informações, dado que já é significativo,
as hipóteses levantadas neste texto se basearam mais fortemente nos rela-
tórios do CNJ disponíveis.

Com relação ao número total de estagiários, apenas os Tribunais de
Justiça do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, apresentaram estes dados
em seus portais eletrônicos, porém não há especificações quanto a curso,
nível educacional e outras informações. Ainda assim, estes números são di-
versos dos apresentados pelo relatório anual elaborado pelo CNJ. Tal diver-
gência dos dados poderia ser explicada em razão da atividade de estágio ser
realizada por tempo determinado (máximo de 2 anos), e, portanto, estar su-
jeita a maiores indeterminações quanto ao número total destes estudantes.

Já com relação a inserção destes e destas estudantes às vagas de estágio,
normalmente são abertos editais/concursos. Percebeu-se que estes concur-
sos são feitos normalmente por empresas vinculadas aos estágios, como
CIEE, ou pelos próprios tribunais, através das repartições competentes de
cada tribunal. Foi possível vislumbrar que em regra são feitas provas obje-
tivas e entrevistas com os concorrentes, onde serão selecionados aqueles
que atingirem uma pontuação mínima necessária.

Referente aos valores das bolsas auxílio, verificou-se que estes são bas-
tante variados, correspondendo normalmente ao salário mínimo nacional
para os estágios de nível superior e abaixo aos de ensino médio. Com os dados
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obtidos nos sítios eletrônicos destes tribunais, foi possível verificar que o
tribunal que melhor remunera é o de Minas Gerais (R$ 1.047,00 + auxílio-
transporte, em pecúnia, em quantia equivalente a dez por cento do valor da
bolsa de estágio). Já o que apresenta a remuneração mais baixa da bolsa-au-
xílio, é o Tribunal de Justiça do Pará (R$440,00 sem especificações quanto
a auxílio-transporte). Todavia, não se sabe se estes valores correspondem
ao atual valor, já que como dito anteriormente, tais informações são escassas
e não trazem a informação quanto à sua data.

Quanto as modalidades de estágio remunerado, verificou-se que pode-
ríamos dividi-las em até quatro: estágio ensino médio, estágio ensino supe-
rior, estágio de pós-graduação e estágio conciliados. 

Em relação ao estágio de pós-graduação, o mesmo foi encontrado so-
mente no Tribunal de Justiça do Paraná. Já nos casos de estágios conciliado-
res, estes foram encontrados em dois tribunais: Tribunais de Justiça do Rio
Grande do Norte e de Rondônia. No entanto, não significa dizer que não pos-
sam haver estagiários e estagiárias conciliadoras nos demais tribunais de jus-
tiça. Ocorre que nestes tribunais existe uma diferenciação remuneratória
entre estas “modalidades” e por isso tornou-se evidente a diferenciação.

Ocorre que a escassez de informações dificulta significativamente um
maior controle legal sobre as instituições concedentes de vagas de estágio.
No caso em questão, a ausência de informações se demonstra como dado
preocupante, sobretudo quando questionamos como o estágio vem sendo
aplicado, tanto no setor público – no caso em questão, aos Tribunais de Jus-
tiça – quanto ao setor privado.

6. CONSIDERAÇõES FINAIS
Compreender o conceito de precariado a partir das concepções trabalhadas
sinteticamente neste artigo, facilitou-nos a entender a problemática que per-
meia os estagiários e estagiárias e o mundo do trabalho. Diante da impor-
tância do tema, este estudo procurou contribuir para o debate que permeia
as definições do que seria o precariado, quais suas características, sua imer-
são na condição de proletariedade ou não, e suas frustações em decorrência
da flexibilização de seus direitos e de sua vida ao analisar o trabalho de es-
tágio no Brasil como componente do precariado.

Como explicamos acima, de acordo com as informações obtidas, dis-
poníveis para o público, há um crescimento do número de trabalhadores e
trabalhadoras em vínculo de estágio no Poder Judiciário, conforme o Rela-
tório Justiça em Números 2015 do CNJ (ano-base 2014), fato que podem
apontar para a utilização desta mão de obra no lugar da contratação de ser-
vidores e servidoras públicas efetivas.

Diante destes indícios, mostra-se ainda mais importante avaliar o es-
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tágio com um olhar crítico que vá além da formalidade da lei e leve em conta
dados empíricos sobre a utilização do estágio no setor público e no setor pri-
vado. Análises como estas, diga-se, nunca foram feitas no Brasil, daí a es-
cassez de bibliografia sobre o tema. Afinal, como afirma Standing, a insta-
bilidade empregatícia, baixa remuneração, dificuldade de organização
coletiva, forte sujeição aos empregadores, desempenho de atividades que
transcendam as suas competências são apenas alguns problemas que os tra-
balhadores e trabalhadoras precárias enfrentam. Lembrando ainda que esta
realidade, segundo Braga, é ainda pior nos países periféricos.

Como este artigo demonstrou, os estagiários e estagiárias representam
15,6% de toda a força de trabalho dos tribunais (incluindo aqueles/as profis-
sionais que não tem influência no andamento de processos e organização direta
das varas e seus procedimentos internos), havendo indícios de aumento na con-
tratação deste tipo de mão de obra pelos Tribunais de Justiça ao redor do país.

Porém, diante da insuficiência de informações tanto dos relatórios do
CNJ quanto das informações dos próprios portais eletrônicos é difícil chegar
a conclusões precisas sobre a situação dos estagiários e estagiárias. A au-
sência de dados demonstra uma situação preocupante para o controle desta
atividade. Por esta razão, é função do poder público enquanto empregador
destes jovens preocupar-se com as informações prestadas à população, de
acordo com as diretrizes da Lei 12.527/11, popularmente conhecida como
Lei de Acesso à Informação.

Com este texto, nossa intenção é ampliar o estudo e debate acerca de
nossa juventude, que muitas vezes encontra dificuldades de inserção no mer-
cado de trabalho, mesmo que tenha um alto grau de conhecimento formal.
Tal situação evidencia um problema grave enfrentado pelos trabalhadores,
sobretudo os mais jovens, que podem não ver assuas expectativas corres-
pondidas nesta lógica flexível do novo, porém velho, mundo do trabalho.
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NOTAS

1 Conceito abstraído do autor Giovanni Alves

2 Cargos providos + Servidores Requisitados + Servidores Sem vínculo = Ser-
vidores Área Judiciária + Servidores Área Administrativa + Servidores Cedidos
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Resumo: Na contemporaneidade, a democracia participativa é vista no
Estado Democrático Brasileiro como forma de comportar espaço para as
diversas visões da comunidade, bem como de dar voz e participação a
todos os membros da coletividade. Ocorre que, muitas vezes, a popula-
ção não tem capacidade de efetivamente influenciar as decisões do Es-
tado, e, mesmo os parlamentares, representantes do povo eleitos por
meio do voto, não elaboram leis que condizem com a vontade geral.
Nesse trâmite, no presente trabalho, será apresentada uma nova concep-
ção de legitimidade propondo-se um modelo idealmente inclusivo que
deveria ser adotado por Estados democráticos, o qual deriva da ideia
de que existem direitos vigentes em sociabilidades alternativas que se ori-
ginaram necessariamente de uma democracia, mas que podem ser legi-
timados pelo próprio fenômeno social e cultural. Apresenta-se uma nova
tese em desfavor do discurso homogêneo do Estado, a qual sustenta que
democracia é concretizada por meio de vários poderes locais que têm
seus poderes legitimados pela própria sociedade. 

Palavras-chave: Democracia; Legitimidade; Discurso; Direito dos de baixo.

Abstract: In contemporary times, participatory democracy is seen in the
Brazilian Democratic State as a way of providing space for the various vi-
sions of the community, as well as giving voice and participation to all
members of the community. It often happens that the population does not
have the capacity to effectively influence the decisions of the state, and
even the parliamentarians, people’s representatives elected by vote, do
not elaborate laws that are in keeping with the general will. In this process,
in the present work, a new conception of legitimacy will be presented pro-
posing an ideally inclusive model that should be adopted by democratic
states, which derives from the idea that there are existing rights in alterna-
tive sociabilities that have necessarily originated from a democracy, but
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which can be legitimized by the social and cultural phenomenon itself. A
new thesis is presented against the homogeneous discourse of the State,
which maintains that democracy is concretized through several local pow-
ers that have their powers legitimized by society itself.

Keywords: Democracy; Legitimacy; Speech; Right from the bottom.

LEGITIMIDADE E DEMOCRACIA NO BRASIL NO
SÉCULO xxI
A evolução da democracia até a atual concepção de Estado Democrático de
Direito possui correlação direta com a participação da população no proces-
so de tomada de decisões do Poder Público ao longo da história. A primeira
ideia de democracia remonta da Grécia Antiga, época em que o governo con-
dicionava suas decisões ao que era decidido pela população de forma direta
em praças públicas, de modo que todos os cidadãos poderiam intervir na es-
fera política deliberativa, concretizando um sistema em que o governo é
exercido pelo povo. 

A concepção de democracia ligada à vertente de governo do povo per-
dura até o Estado de Direito, contudo sob outro paradigma. A partir do século
XVIII, democracia passou a se vincular à noção de governo representativo,
de modo que este respondesse a um amplo eleitorado – contrapondo-se ao
sistema monárquico até então vigente. Com efeito, passou-se a pressupor
uma necessidade de representação, de modo que, apenas por meio dela, seria
possível a promulgação de decisões legítimas (DAHL, p, 42).

Acontece que, na atualidade, muito vem questionando da legitimidade
atribuída aos governantes e às alianças políticas no Brasil, o que causa vários
impasses ao desenvolvimento na democracia, pois, embora o país ocupe um
ranking positivo no cenário da democracia, traz-se em pauta até que ponto
a democracia estaria se efetivando em consonância com os valores demo-
cráticos prezados no texto constitucional. Segundo Avritzer (2016, p.09),
mencionado incômodo decorre de vários fatores, dentre eles a falta de cre-
dibilidade do presidencialismo de coalização, os limites da participação po-
pular na política, paradoxos de combate à corrupção, aproximação da classe
média das classes populares e o novo papel do Poder Judiciário na política.

Tais impasses, além de outros, demonstram uma crise de crescimento e
de evolução da própria cultura democrática no Brasil. Ora, um país que cons-
titui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos sobera-
nia, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da
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livre iniciativa, bem como pluralismo político (BRASIL, 1988), espera-se
que as decisões políticas sejam cada vez mais próximas da população.

No caso brasileiro, o art. 1º da Constituição estabeleceu a regra da
maioria ao expor que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio
de representantes eleitos ou diretamente” (BRASIL, 1988). Acontece que,
na medida em que se vive em uma sociedade pluralista organizada em torno
de um Estado Moderno, a regra da maioria não pode ser a única admitida
pelo ordenamento jurídico. Caso assim o fosse, as minorias, por ausência
de força política suficiente para sua representação perante o Poder Público,
seriam reféns permanentes da intolerância das massas.

Sob esse prisma, Canotilho (1993, p. 190, 456-457) explica que, em-
bora o Brasil preze pelo princípio majoritário, não se pode desprezar a pro-
teção às minorias. Pelo contrário. Deve-se respeitar o pensamento alterna-
tivo e garantir a sua coexistência, vigorando muito mais um relativismo
pragmático que possa, inclusive, reconhecer que grupos que são minoritá-
rios hoje podem vir a se tornar majoritários em um futuro.

O Estado Democrático de Direito comporta espaço para diversas for-
mas de pluralidade jurídica. É nesse ponto que não se pode descartar a pos-
sibilidade de coexistência de normas dentro de um mesmo lapso temporal.
E, se há essa existência mútua, deve-se buscar a harmonia entre elas, de
modo que se possa garantir justiça aos destinatários das normas.

Na contemporaneidade, democracia é vista como forma de comportar
espaço para as diversas visões da comunidade política, bem como de dar
voz e participação a todos os membros da coletividade. Tal compreensão
pressupõe a participação da sociedade no âmbito de controle e tomada de
decisões do Poder Público, a fim de consagrar a legitimidade aos atos esta-
tais. Contudo, sabe-se que, muitas vezes, a população não tem aptidão para
efetivamente influenciar as decisões do Estado, e, mesmo os parlamentares,
representantes do povo eleitos por meio do voto, não elaboram leis que con-
dizem com a vontade geral. Muito pelo contrário. Os cidadãos encontram-
se acuados, privados de sua capacidade participativa e aceitam inúmeras
leis criadas e impostas pelo Poder Legislativo, que, sob a égide constitucio-
nal, representam a sociedade.

Tal questão coloca em pauta a concepção tradicional de legitimidade,
em que apenas se atribui ao Poder Público a competência para elaboração
de leis sob o argumento de que os parlamentares foram votados pelo povo
e, ao representá-los, suas decisões são as únicas legítimas. Se o modelo da
democracia representativa não consegue assegurar que todos os grupos te-
nham conhecimento e resguardo de direitos, outra alternativa não restou aos
grupos excluídos senão elaborar suas próprias normas. 

Nesse contexto, desencadeia-se uma crise de representatividade que de-
corre da ideia de que os cidadãos comuns não têm capacidade de efetivamente
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influenciar as decisões que são tomadas pelo Estado, de modo que a demo-
cracia indireta não é suficiente para garantir que a sociedade influencie no
processo de construção de uma norma formal. O que acontece é atualmente
prepondera um discurso homogêneo do Estado que o coloca como o único
emissor de normas legítimas, tendo em vista que as normas são elaboradas
por parlamentares eleitos por meio do voto em uma sociedade. 

A partir de uma nova compreensão de legitimidade e representatividade,
passa-se a abarcar legitimidade não como um elemento que decorre neces-
sariamente uma democracia. Em uma sociedade plural e desigual, poderes
locais e sociabilidades alternativas podem ter seus direitos expressos em nor-
mas informais, normalmente criadas pela figura de um líder local. E essas
normas retiram do Poder Público a centralidade de elaboração de regras, re-
conhecendo que, embora o líder local não tenha sido eleito democraticamen-
te, há um processo de legitimação social na medida em que as normas são
mais próximas de seus destinatários e dentro da realidade vivenciada.

Justamente por isso, esse trabalho pretende apresentar uma nova con-
cepção de legitimidade e representatividade no contexto da democracia bra-
sileira, na medida em que se pretende dar visibilidade a discursos existentes
em sociabilidades alternativas que dão origem a direitos informais. Propõe-
se um modelo idealmente inclusivo que deveria ser adotado por Estados de-
mocráticos, o qual deriva da ideia de que existem normas locais que não se
originaram necessariamente de uma democracia, mas que podem ser legiti-
madas pelo próprio fenômeno social. 

Ocorre que as normas locais, criadas em sociabilidades alternativas,
não decorrem de um contexto democrático, o que não as legitima juridica-
mente. O que se propõe à reflexão é que essas normas passam por um pro-
cesso de legitimação social, sejam porque essas normas são aceitas pela so-
ciedade de forma passiva, seja porque a própria sociedade delega ao chefe
local o poder de editar tais normas. Como meio de se demonstrar esse pro-
cesso de legitimação social de normas informais em uma sociedade não de-
mocrática, recorre-se a técnica da análise do discurso, por se acreditar ser a
melhor opção metodológica no presente caso.

A ANáLISE DO DISCURSO NAS CIêNCIAS hUMANAS
SOCIAIS
Em conformidade com os objetivos expostos nesse projeto de pesquisa, re-
correu-se à prática da análise do discurso, com o intuito de se apresentar
uma abordagem crítica da realidade em que se inserem vários atores sociais,
enfatizando o discurso como processo de interação em sociabilidades alter-
nativas. Os discursos de membros residentes em locais, onde, muitas vezes,
as normas elaboradas pelo Poder Legislativo não são sequer conhecidas, são
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relevantes a fim de se permitir a materialização das formas de estratificação
de poder, demonstrando os interesses e as formas de prevalência de interes-
ses e dominação existentes.

Antes de se adentrar especificamente na análise de discurso a ser de-
senvolvida neste trabalho, cabe esclarecer uma breve retomada da utilização
da técnica da análise do discurso nas ciências humanas sociais como meio
de se obter pesquisas construtivas que relacionam o poder político com a
sociedade de modo geral.

A análise de discurso é uma prática da linguística por meio da qual se
permite o estudo interno (o que o texto diz) e externo de um texto (o porquê
do que ele diz) (GREGOLIN, 1995, p. 17). Busca-se relacionar o sujeito
com as suas ideologias e como esses fatores se expressam em seu discurso,
que materializa e verbaliza a realidade em que ele se insere. 

Um sujeito social sempre está carregado de seus pressupostos ideoló-
gicos, os quais, por sua vez, vão influenciar no momento de produção dos
discursos. A visão de mundo que os atores carregam em si e a forma que eles
se representam dentro da ordem social compõem um conjunto de valores
ideológicos que, de forma inevitável, sustentam vários discursos que circu-
lam na sociedade atual.

A “ideologia” é um conjunto de representações dominantes em uma deter-
minada classe dentro da sociedade. Como existem várias classes, várias ideo-
logias estão permanentemente em confronto na sociedade. A ideologia é, pois,
a visão de mundo de determinada classe, a maneira como ela representa a
ordem social. Assim, a linguagem é determinada em última instância pela
ideologia, pois não há uma relação direta entre as representações e a língua.
(GREGOLIN, 1995, p. 17).

Essa representação ideológica dos sujeitos perante à sociedade “difi-
cultaria aos indivíduos concretos reconhecerem a materialidade de sua re-
lação com o real” (BARBOSA E SANTOS, 2016, p. 228), tendo em vista
que, ao tratar da realidade por meio de discursos, na verdade, representa-se
por meio de construções, práticas e concepções da própria sociedade.

Cabe mencionar que os sujeitos acreditam que verdadeiramente repro-
duzem a realidade. Contudo, ao se analisar um discurso, deve-se levar em
consideração as situações fáticas em que fora produzido, tais como valores
religiosos, políticos e culturais. Assim, o sujeito representa a realidade ideo-
logicamente, carregado de elementos que o influencia naquele local e na-
quele lapso temporal.

Desse modo, a técnica da análise do discurso torna-se relevante no
campo das ciências humanas justamente por permitir pesquisas os contornos
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instáveis que circulam disciplinas desse campo, como Sociologia, História,
Filosofia, Direito, Psicologia etc., os sujeitos cujos discursos são analisados
nessas áreas ocupam diversas posições sociais em diferentes contextos his-
tóricos, o que permite uma diversidade de discursos os quais devem ser in-
terpretados e correlacionados para se alcançar uma análise efetiva e próxima
do real. Ao se interpretar os elementos formadores do discurso, um dos re-
sultados mais esperados consiste na identificação da ideologia, a qual é car-
regada dos valores e representações de classes dominantes em uma deter-
minada sociedade. (BARBOSA E SANTOS, 2016, p. 227).

Com intuito de se debater acerca da situação jurídica das favelas, quem
é o líder local, como se dá seu processo de legitimação, optou-se na presente
pesquisa em se trabalhar com discurso de membros da comunidade acerca
da aceitação de regras informais de forma arbitrária ou pacífica, e se isso in-
terfere ou não na legitimação de suas normas.

Este trabalho encontra-se em processo de pesquisa, em que se almeja
utilizar uma metodologia pesquisa de campo/observação participante em
quatro favelas de Belo Horizonte poderá ser possível conhecer discursos de
membros residentes locais e suas visões em relação às normas impostas
pelos donos da boca de fumo. A observação participante apresenta-se como
meio adequado de percepção do que os cidadãos que vivem no local com-
preendem de um direito imposto pelo Poder Legislativo formal e de um di-
reito imposto pelos líderes locais. 

Pretende-se trabalhar com a metodologia de entrevistas em profundi-
dade, com um roteiro semiestruturado de questões/temas e uso do gravador.
Conforme França e Vasconcellos (2013), esse formato de entrevista pode
ser dirigido conforme os pontos de interesse do entrevistador, que poderá
explorá-los ao longo de seu curso. Além disso, essa técnica pode ser aplicada
a quase todos os segmentos da população, inclusive a pessoas analfabetas
ou com diferentes níveis de escolarização. 

Com relação à definição da amostragem para realização de entrevistas,
a amostra será intencional, conceituada por Rojas (2004) como composta
por elementos da população selecionados intencionalmente pelo pesquisa-
dor, por considerar que esses elementos possuem características represen-
tativas da população sobre a qual recai o interesse da investigação. Caso
haja necessidade (indicação de algum novo entrevistado, por exemplo),
serão realizadas mais entrevistas. Tais entrevistas terão os conteúdos trans-
critos, categorizados, e posteriormente analisados. 

A escolha do número de quatro favelas - Morro das Pedras, Aglomera-
do da Serra, Morro do Papagaio e Pedreira Prado Lopes - justifica-se para
se demonstrar, de um lado, duas favelas em que há maior aceitação do direito
imposto pelo Estado, não obstante a existência de direitos informais; e, de
outro, duas favelas em que há grande preponderância dos direitos informais
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em detrimento aos direitos formais. 
A escolha dessas favelas deu-se por já se ter, anteriormente, estabele-

cido contatos afetivos com alguns habitantes delas, uma vez que parentes e
colegas residem ou já residiram nas comunidades. Tal fato, como conse-
quência, pode facilitar o ingresso nas localidades, bem como propiciar maior
aceitação por parte dos moradores. Além disso, o posicionamento geográ-
fico dessas favelas facilitam o trabalho de campo, uma vez que se tratam de
locais de fácil acesso, situadas perto da região central da capital e situadas
a margem das principais linhas rodoviárias.

A amostra intencional será composta, em princípio, por vinte (20) en-
trevistas, sendo quatro (04) membros de cada uma das quatro favelas, tota-
lizando dezesseis (16) cidadãos residentes nas comunidades locais, bem
como entrevista com cada um dos líderes representantes de cada uma das
quatro favelas escolhidas.

Por fim, optou-se por trabalhar com metodologia de análise de discur-
sos, com a intenção de se estabelecer um cotejamento entre os discursos dos
cidadãos submetidos aos direitos informais, se eles contribuem para o pro-
cesso de legitimação social de normas locais, a fim de se verificar se as nor-
mas locais são bem aceitas por eles ou se são rejeitadas e impostas pelos po-
deres locais.

Todavia, para fins de elaboração e embasamento teórico deste artigo,
até que sejam finalizadas as entrevistas especificamente nas favelas de Belo
Horizonte/MG, recorreu-se a discursos produzidos pela doutrina brasileira
que discorre sobre as favelas no Brasil, de forma generalizada. 

A CRISE DA LEGITIMIDADE: ANáLISE DO DISCURSO DE
pODERES LOCAIS
A relação de novas práticas sociais e poderes configuram o reconhecimento
de novos sujeitos de direitos, os quais expressam suas subjetividades e con-
figuram novas relações sociais que trazem um novo olhar sob as relações
sociais e jurídicas humanas. Portanto, este estudo identifica as conformida-
des dinâmicas das relações de poder existentes nas favelas, vistas como uma
forma espontânea e não-institucionalizada de poder e de resistência.

O processo de “empoderamento” de sujeitos sociais em disputa pelo
reconhecimento e direitos dá-se justamente pela criação de novos direitos,
vistos como “informais”, por terem sido criados por cidadãos diferentes do
Poder Legislativo. A legitimidade das normas, para fins deste artigo acadê-
mico, será analisada por meio da análise crítica da produção de relatos co-
letados por diferentes doutrinadores. 

Na atualidade, os estudos jurídicos não aprofundam rigorosamente em
pesquisas envolvendo instituições sociais informais que são regidas por regras
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diferentes das do direito posto brasileiro. Tal fato pode decorrer de a herme-
nêutica forense, muitas vezes, considerar apenas as leis formais elaboradas
pelo Poder Público como instituições reais e, portanto, merecedoras de uma
análise rigorosa. Segundo Silva (2012, p. 16), “os discursos produzidos no
(e pelo) direito estatal são, em sua maioria, de ordem exclusivista e de ne-
gação de toda e qualquer prática que vise estabelecer outra ordem, que não
aquela ditada pelos representantes estatais”.

Ocorre que os direitos informais são uma realidade no cenário brasileiro,
e, na verdade, a disseminação de favelas e políticas de reurbanização são pro-
blemas que o campo teórico e empírico jurídico não pode fechar os olhos. 

Este é o Brasil do morro, que também pode ser plano ou pantanoso e que, inde-
pendentemente do formato, está presente em qualquer grande cidade. Prevalece
aqui o contrate, a dor, a alegria e, sobretudo, a sensação de que nada vai per-
manecer igual por muito tempo. Sobre cada favela, o tempo todo vai subindo
outra e não há nada que a detenha (MEIRELLES E ATHAYDE, 2014, p. 167).

O estudo do direito das favelas é relevante uma vez que pode expressar
a sociedade contemporânea juridicamente plural, a qual permite a coexis-
tência de normas estatais e não estatais, reiterando (e questionando) os va-
lores impostos pela democracia participativa. Estas últimas normas são vi-
gentes apenas no espaço territorial das favelas e, muitas vezes, podem ser
contrárias às normas positivadas, aquelas elaboradas pelos representantes
legais e legitimamente eleitos por meio do voto direito, secreto e universal.
Nesse sentido, Santos (1988, p. 14)  define o direito de favela como:

[...] um direito paralelo não oficial cobrindo uma interação jurídica muito in-
tensa, à margem do sistema jurídico estatal (o direito do asfalto, como lhe
chamam os moradores das favelas, por ser o direito que vigora apenas nas
zonas urbanizadas e, portanto, com pavimentos asfaltados).

A identidade de comportamentos, sentimentos de tolerância, graus de
aderência a tipos de ações políticas, bem como modos como reagem a con-
flitos, dentre outras características, formam, no caso do presente trabalho, a
cultura política das minorias, a qual inclui aquelas coletividades que tradi-
cionalmente são estigmatizadas e discriminadas ao longo de processos his-
tóricos que levam à desigualdade e, em alguns casos à resistência e à luta por
direitos como forma de minimizar ou superar as desvantagens sociais.

A escolha do tema de pesquisa surgiu de uma inquietação acerca da le-
gitimidade de direitos vigentes em aglomerados urbanos. Ora, se todos os
cidadãos votam democraticamente em membros do Poder Legislativo para
elaborarem suas leis e em membros do Poder Executivo para poder aplicá-las,
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como poderia haver democracia em favelas se nestas tais leis e políticas pú-
blicas não são aplicadas? Outrossim, questiona-se se o poder atribuído aos
líderes locais decorre do uso da força ou se os próprios cidadãos que reco-
nhecem e confiam a eles a incumbência de resolver conflitos existentes em
certa comunidade.

Os discursos a serem analisados foram extraídos da obra de Weber
(2012), que em sua obra Transmissão de patrimônio habitacional das favelas
apresenta um estudo sobre a transmissão de bens materiais ao longo de ge-
rações, por meio de normas locais, realizando um trabalho de campo em fa-
velas no município do Rio de Janeiro. Ademais, também se recorreu a dis-
cursos retirados da obra Um país chamado favela, de Meirelles e Athayde
(2104), em que se analisam dados estatísticos de favelas no Brasil, especial-
mente as localizadas no Rio de Janeiro/RJ.

Inicialmente, nota-se uma série de discursos de sujeitos residentes em
favelas que entendem que as relações locais se baseiam em entendimentos
comunitários, associações de moradores e no próprio comando do tráfico
de drogas. O descumprimento dessas normas, como consequência, não per-
mite que os cidadãos recorram ao Poder Judiciário para obter o suposto di-
reito. No que tange à aquisição de imóveis, foram coletados vários dados
na pesquisa de Weber (2012), demonstrando que os moradores das favelas
do Rio de Janeiro de posicionam de forma ambígua com relação à inter-
venção estatal ou não. Se, por um lado, há uma demanda pelo endereça-
mento, registro formal de propriedade e consequente intervenção do Esta-
do; por outro, muitos sujeitos demonstram que a regra da posse existente
nas favelas é efetiva, não havendo necessidade de um controle direito por
parte do Poder Público.

Com efeito, há aqueles que sentem falta de documentos comprobató-
rios para de moradia, justificando essa necessidade até mesmo para poderem
falar seu endereço quando lhes for solicitado, receber correspondências, ou
alugar seu imóvel sem receio de este se tornar propriedade do locatário pela
regra da posse. Nesse sentido, destacam-se os seguintes relatos:

O que poderia melhor aqui era os esgotos. Essas energia daqui tudo é “gato”.
Eu também sinto falta de endereço, porque o endereço que a gente leva é o do
telefone. Quando eles pedem conta, a gente leva a de telefone. Eles pedem
conta de luz, mas como não paga luz, aí leva a de telefone (Irene, paraibana)

É, para mim mesmo, aqui só é a falta do endereço e a altura que aqui tudo é
cansativo, você, para subir com uma coisa aqui é..., com compras é difícil,
que é muito cansado é...(Fátima, paraibama).

Eu to, eu fico com pena, porque o meu irmão, eu falei com ele vir pra cá,
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porque essa casa vai ficar fechada, não posso alugar pra ninguém, porque se
eu alugo e a pessoa mora dois anos, é dona da casa, não vai sair mais, enten-
deu (Graça, fluminence). (WEBER, 2012, p. 98, 117).

Lado outro, há sujeitos que relativizam a importância de documentação
e registro formal de propriedade, ressaltando a importância das relações de
confianças existentes da favela. Vejam-se alguns relatos:

Ah, isso daí eu até que não me preocupo tanto, né? Primeiro, a gente tem um
vizinho aqui “em baixo”, que é pertinho, ele pega a nossa correspondência. A
não ser que ele fosse uma pessoa estranha, né? (Maria do Carmo, paraibana)

Não pago luz, para que mentir, não pago luz, nem água. O dia que chegar o
negócio de marcador vou me ferrar. Mas se colocar vou ter que pagar, não é
mesmo? (Aparecida, fluminence).

Água e luz nós temos por ligação mesmo externa né. É ligação assim: Ponto,
você puxou, puxa do poste e a água, há muito tempo a gente esperava que a
Cedae ligasse né. Como a maioria das casas aqui são apropriações, entendeu?
Não tem nenhum... registro na prefeitura, não tem nada. Quer dizer, algumas
têm Light né. Que veio e começou um trabalho de legalização. E colocar regis-
tros de luz nas casas. Aí com o tempo se parou. (Ronaldo, paraibano) (WEBER,
2012, p. 98, 112).

Infere-se desses discursos, pois, que as normas locais relativas à con-
cessão e a ocupação de imóveis são muito mais costumeiras do que impostas
pela figura de um líder local. Trata-se, em geral, de regras aceitas, e, não
obstante muitos discursos coletados tenham sido a favor da legalização, per-
cebe-se que a regra da legitimidade da posse é bem aceita pelos cidadãos re-
sidentes nas favelas, dispensando as intervenções reguladoras estatais.

Caracterizado pela informalidade, esse universo social é regulado por
uma normatividade extralegal, ela mesma amálgama entre as apropriações
convenientemente feitas do Direito Oficial e um conjunto de normas costu-
meiras elaboradas à medida das necessidades e das redes de relações sociais
estabelecidas (WEBER, 2012, p. 112).

Nesse intuito, no que diz respeito às regras habitacionais, percebe-se gran-
de influência dos valores costumeiros e locais, sendo que os residentes com-
partilham das mesmas ideias, valores e crenças, construindo uma identidade
local que em persiste a regra da posse para aquisição e transmissão de imóveis. 

Já para Meirelles e Athaíde (2014), destaca em sua pesquisa o sentimento
de orgulho dos moradores locais. Segundo os autores, 62% dos entrevistados,
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em todo Brasil, narraram possuir um sentimento de orgulho do local onde
vivem, pois se trata de uma comunidade em que vigoram regras de reciproci-
dade, tendo em vista o forte laço entre as pessoas (MEIRELLES E ATHAIDE,
2014, 31). 

Em sua pesquisa, os autores destacam que o processo de pacificação
de favelas trouxe elementos contraditórios. No campo econômico, os imó-
veis tornaram-se mais valiosos, o que aumentou o preço no mercado. Por
esse fator, vários moradores optaram por transferir-se de comunidade para
uma mais barata e não pacificada. Ainda, a intervenção estatal no sentido
de controlar o tráfico implicou atrofia do comércio de várias atividades que
eram movidas pelo poder local, como botecos e pequenos mercados. (MEI-
RELLES E ATHAIDE, 2014, 142).

Por essas razões, muitas vezes o Poder Público era visto como inimigo
da favela. Em muitos casos a política é a única forma de representação do
Estado, e, por querer substituir o poder do tráfico, assumindo funções dos
poderes legislativo, executivo e judiciário, acaba sendo vista como tirânica.
(MEIRELLES E ATHAIDE, 2014, p. 141). 

Com efeito, nota-se que quando as regras locais são voltadas à propen-
são do bem estar sociedade e da harmonia entre os residentes das favelas,
criadas culturalmente ou por um líder local, elas são mais aceitas do que as
regras positivadas levadas de forma incondicionada a esses locais.

Com efeito, ganha-se destaque um Direito criado por um líder local,
sendo que este não fora eleito pelos cidadãos moradores das favelas por
meio de eleições e voto direito. Trata-se de um líder, normalmente o dono
da boca de fumo, que impõe regras costumeiras dando origem a um “direito
informal”, o que impede que as regras do Estado realmente se instalem de
fato ou, até mesmo, justifica o descumprimento de uma legislação vigente.

Segundo Magalhães (2010, p. 114), o dono da boca de fumo é aquele
que detém o poder de polícia, no sentido de produzir e distribuir justiça ao
criar normais locais que possam solucionar litígios entre membros da co-
munidade. Desse modo, criam-se regras que regem questões de natureza
penal, civil e até familiar, padronizando a resolução de conflitos com san-
ções que vão desde o impedimento de circular em determinada área até ex-
pulsão do local.

Tais normais passam a funcionar como verdadeiro “direito local”, o
qual coexiste e dialoga com a própria ordem jurídico-normativa oficial
(MAGALHÃES, 2010, p. 24). Embora os líderes locais não tenham sido
eleitos democraticamente, percebe-se que, em grande parte dos casos, as
normas relativas às relações sociais, que deveriam ser regulamentadas pelo
direito civil, são acordadas e aceitas pela própria comunidade local.

Nessa perspectiva, nota-se que a legitimação do “direito informal” decor-
re da própria aceitação dos moradores locais. E, se essas normas são legítimas,
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o Estado não pode simplesmente negá-las ou reprimi-las sem considerar os as-
pectos culturais e as peculiaridades locais, sob pena de colocar em risco a pró-
pria democracia.

Com efeito, a democracia abre espaço para o diferente, motivo pelo
qual se considera possível a existência de um pluralismo jurídico, em opo-
sição ao monismo, em que o Estado era visto como único detentor de poder
e do monopólio da produção de normas jurídicas. O pluralismo jurídico pode
ser definido como a multiplicidade de práticas jurídicas existentes em um
mesmo espaço sociopolítico, interagidas por conflitos ou consensos, poden-
do ser ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas necessidades existenciais
e culturais. 

O pluralismo surge da necessidade de se constituir direitos que não con-
seguem se efetivar pelos direitos positivados, tais como o direito à moradia.
No caso de uma negligência do Estado, as regras que passam a predominar
são aquelas que condizem com a realidade local, tal como a regra da legiti-
mação na posse no caso de imóveis em aglomerados urbanos ao invés do re-
gistro formal de propriedade em cartórios. Tal fato, por si só, já dá espaço
ao pluralismo, definido como:

[...] fruto da coexistência de várias ordens jurídicas no mesmo espaço geo-
político e surgiu da necessidade de  uma  abordagem  crítica,  inovadora,  em
relação  a  um  direito  que  não  atende  mais,  como deveria, a uma tão com-
plexa demanda social, é um novo referencia teórico que busca, através de
práticas plurais, atender às necessidades sociais (BARROS, 2004, p. 186).

Segundo Wolkmer (2004, p. 90), esses direitos informais provêm de
um processo de lutas e conquistas das identidades coletivas para o reconhe-
cimento pelo Estado, reafirmando as necessidades individuais ou coletivas
que emergem informalmente na comunidade, não estando necessariamente
previstas ou contidas na legislação estatal.

Desse modo, sustenta-se a vertente que se opõe ao discurso homogêneo
do Estado, em que este é o único sujeito legítimo para produzir normas que
regem a vida social na coletividade. Os relatos dos próprios cidadãos colhidos
em pesquisas anteriores demonstram que as normas informais são uma realidade
que o Poder Público não pode ignorar, sob pena de se ofender os preceitos do
próprio Estado Democrático de Direito. Logo, os direitos vigentes em sociabi-
lidades paralelas apenas se justificaram e persistem porque os direitos formais
não têm eficácia em certos locais. E, embora as normas informais não tenham
decorrido de um processo democrático em sua elaboração, elas são legitimadas
pelo próprio fenômeno social, pois os cidadãos cumprem a regra que mais se
aproxima de sua realidade e é mais eficaz à resolução de seus problemas.
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CONCLUSÃO
A visão monista, ainda preponderante no Estado de Direito, entende que o
Estado é o único legitimado a elaborar normas jurídicas tendo em vista que
a sociedade que elegeu por meio do voto direito seus representantes, con-
solidando os princípios de uma democracia representativa.

Apesar de esforços por parte do Poder Público em efetivar os preceitos
democráticos expressos na Constituição Federal de 1988 e em legislações
específicas, são frequentes as formas alternativas de Direito em aglomera-
dos urbanos. Tais normas paralelas são cumpridas devidamente, caracteri-
zando um pluralismo jurídico, em que o Estado não é o único legitimado a
elaborar normas que regem a vida social. O pluralismo surge da necessidade
da população paralela que não tem seus direitos efetivados pelo Poder Pú-
blico, de modo que os costumes e as culturas locais levam a elaboração de
normas locais, podendo estas ser dirigidas ou não por um líder local, que
condizem muito mais com a realidade local.

Quando o Estado, no entanto, tenta intervir para implementar políticas
públicas, ações inovadoras que possam garantir o direito positivado no or-
denamento jurídico, não pode, simplesmente, agir de modo arbitrário sob o
argumento de que no Brasil deve reger as normas estatais, pois isso fere os
próprios mandamentos de uma democracia pluralística. Se as ações pacifi-
cadoras, em prol da implantação de um direito positivo, não levarem em
consideração os problemas locais, os processos de inclusão social e econô-
mica, bem como a qualidade dos serviços públicos a serem implementados,
estarão fadadas ao insucesso. 

Desse modo, verifica-se que a construção de direitos informais é uma
forma que possibilita o subalterno de falar, mesmo que, em alguns casos,
seja por meio de um líder local, o que induz uma reflexão de até que ponto
a democracia representativa, por meio do voto, realmente é efetiva na so-
ciedade atual. 

SUMÁRIO



REFERÊNCIAS

AVRITZER, Leonardo. Impasses da democracia no Brasil. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2016.

BARBOSA, Marco Antônio, SANTOS, Marco Aurelio Moura dos. A Aná-
lise do Discurso Ideológico do Direito e a Teoria do Agendamento Midiático.
Direito, Estado e Sociedade n. 48 p. 224 a 246 jan/jun 2016 

BARROS, Daniela  Madruga  Rego. Pluralismo  Jurídico:  uma  questão  de
fato  ou  de direito? In Revista da Esmape, vol. 9, nº. 20, julho/dezembro
de 2004, p. 185 à 222.

BRASIL. Constituição. Constituição da República do Brasil. Brasília: Se-
nado, 1988.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. Coimbra: Al-
medina, 1993.

DAHL, Robert. A democracia e seus críticos. São Paulo: Editora WMF
Martins Fontes, 2012.

FOUCAULT, M. A Ordem do Discurso. São Paulo: Loyola, 1996

FRANÇA, Junia L., VASCONCELLOS, Ana Cristina. Manual para Nor-
malização de Trabalhos Técnicos Científicos. Belo Horizonte: UFMG,
2013.

GREGOLIN, Maria do Rosário Valencise. A Análise do Discurso: conceitos
e aplicações. Alfa, São Paulo, v. 39, pp. 13-21, 1995

MAGALHÃES, Alex Ferreira. Movimento popular nas favelas cariocas,
espaço público e serviço público. Trabalho apresentado como requisito par-
cial para aprovação na disciplina História da  Urbanização do Rio  de  Janei-
ro, Curso de Especialização em Sociologia Urbana, Instituto  de  Filosofia
e  Ciências  Humanas (IFCH), Universidade  do  Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), Rio de Janeiro, abr., 1994. 

MEIRELLES, Renato, ATHAYDE, Celso. Um país chamado favela. A
maior pesquisa já feita sobre a favela brasileira. São Paulo: Ed Gente, 2014.

ROJAS, Soriano R. Manual da pesquisa social. Petrópolis: Editora
SUMÁRIO



Vozes,2004.

SILVA, Luana Natielle Basílio e. Direito dos “de baixo”: uma análise cul-
tural do direito. 2012. 107 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas)
– Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, João
Pessoa, PB, 2012.

SANTOS, Boaventura  de  Sousa . O discurso e o poder: ensaio sobre a so-
ciologia da retórica jurídica. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor,
1988a.

WEBER, Alexandre de Vasconcelos. A transmissão de patrimônio habi-
tacional em  favela.  Niterói, RJ: Editora da UFF, 2012.

WOLKMER, Antonio Carlos. pluralismo jurídico: fundamentos de uma
nova cultura do direito. São Paulo: Alfa Ômega, 2001.

__________As necessidades humanas como fonte insurgente de direitos
fundamentais. In Veredas do  Direito, Vol. I, nº 3 – Jul./Dez. de 2004, p. 85
à 92

SUMÁRIO



MEDIAÇÃO ESCOLAR: A ATUAÇÃO DO PROJETO DE
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA “CONFLITOS SOCIAIS E
DIREITOS HUMANOS” DA UNIJUÍ, RS

Fernanda Serrer
Professora universitária. Mestre. Extensionista do Projeto de Extensão “Conflitos So-
ciais e Direitos Humanos: alternativas adequadas de solução”.Unijuí, Rs.

Francieli Formentini
Professora universitária. Mestre. Extensionista do Projeto de Extensão “Conflitos So-
ciais e Direitos Humanos: alternativas adequadas de solução” da Unijuí, Rs.

Resumo: O trabalho apresenta a mediação de conflitos aplicada ao es-
paço escolar como um mecanismo adequado de resgate do encontro das
diferenças por meio do estabelecimento do diálogo. Contextualiza o ce-
nário escolar atual “invadido” por diversas expressões identitárias e cul-
turais e as tendências violentas e segregadoras daí decorrentes. Apresen-
ta a mediação de conflitos como um mecanismo de reconhecimento e
convívio com as diferenças e como o Projeto de Extensão Universitária
“Conflitos Sociais e Direitos Humanos” da Unijuí, Rs, tem desenvolvido
suas atividades em escolas da rede pública estadual da cidade de Santa
Rosa promovendo práticas de mediação e a  ideia de que o diálogo é
extremamente relevante para uma comunicação eficaz, que permita des-
pertar no outro –aluno e professor- a alteridade, a empatia, o respeito e
a responsabilidade, qualificando os espaços escolares e de ensino e
aprendizagem.

Palavras-chave: Conflitos; Alteridade; Escola; Reconhecimento; Media-
ção escolar.

Abstract: The paper work presents the mediation of conflicts applied to
the school space as an adequate mechanism to rescue the differences
through the dialogue establishment. It contextualizes the current school
scene “invaded” by the diverse expressions of identity and culture also the
violent and segregating trends that follow. It presents the mediation of con-
flicts as a mechanism of recognition and interaction with the differences
in addition the way that the University Extension Project “Social Conflicts
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and Human Rights” of Unijuí, Rs, has developed its activities in public state
schools in the town of Santa Rosa promoting mediation practices and the
idea that the dialogue is extremely relevant for effective communication,
which allows awakening in the other student and teacher - otherness, em-
pathy, respect and responsibility, qualifying school spaces teaching and
learning.

Keywords: Conflicts; Otherness; School; Recognition; School Mediation.

INTRODUÇÃO
Nos espaços escolares das redes públicas municipais e estaduais é comum
encontrar professores em busca de “soluções” para fazer frente ao compor-
tamento e postura daquela criança ou adolescente considerado “estranho”,
aquele que não se encaixa no padrão esperado para os “bem educados”. Alu-
nos que além de não se adaptarem as condutas e valores desejados pela es-
cola, apresentam dificuldades de apreender os conteúdos curriculares, ca-
racterizando-se como dúvidas em relação ao futuro pessoal e profissional. 

Tais questões são reflexos do caráter multicultural das sociedades con-
temporâneas marcado pela imposição de modelos de padronização socio-
cultural que têm resultado na dança descompassada das dinâmicas sociais
e ideológicas que acabam por resultar em uma variedade de formas culturais
de vida, diferentes imagens de mundo provocando reações violentas e ex-
cludentes das diferenças .

Diante do cenário exposto, o presente trabalho objetiva demonstrar
como a mediação escolar pode se revelar um mecanismo capaz de desen-
volver habilidades e competências em comunicação, contribuindo para a
formação de um ambiente escolar pacífico, de compreensão, aceitação e va-
lorização das diferenças e de empoderamento social, sem descuidar da va-
lorização de sentimentos a partir do reconhecimento afetivo da essência e
da legitimidade do outro. O trabalho será desenvolvido a partir de um recorte
teórico e do relato da experiência do projeto de extensão universitária “Con-
flitos Sociais e Direitos Humanos: alternativas adequadas de resolução e
tratamento” da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Gran-
de do Sul, campus Santa Rosa, junto a Escola Estadual Timbaúva da cidade
de Santa Rosa, Rs, em execução desde o ano de 2016.

1.1 EDUCAÇÃO NO CONTExTO DAS SOCIEDADES hIpERINDIVIDUAIS E
O pROBLEMA COM O TRATO DAS DIFERENÇAS
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O processo de globalização comumente associado com a projeção multi-
nacionalizada de uma racionalidade econômica é, sobretudo, um processo
de mundialização política, tecnológica e cultural (GIDDENS, 2000). e
define novas agendas identitárias pessoais, profissionais, nacionais e su-
pranacionais, impondo regras e procedimentos para a solução de proble-
mas ligados à sociedade do conhecimento e do capitalismo informacional
(CASTELLS, 2000).

Nesse contexto, o cenário social foi invadido por atores em desvela-
mento. Sujeitos que agora se revelam e falam abertamente de sua condição.
Continuam os mesmos, porém diferentes e reivindicando sua diferença seja
religiosa, sexual, étnica, racial e de gênero. Como destaca Touraine (1999,
p. 71) já não sabemos quem somos e “nosso verdadeiro ponto de apoio não
é a esperança, mas o sofrimento da divisão”.

Ocorre que esse movimento de profunda descontinuidade de vínculos
identitários tem anunciado o fortalecimento ou mesmo o retorno da ideia de
encerramento do sujeito em grupos ou comunidades com características
identitárias semelhantes, numa tentativa desesperada de estabelecer víncu-
los de segurança e igualdade. Assim, o que se percebe é que a estratégia de
fechamento das comunidades em torno de si mesmas tem acirrado a guerra
do “nós” contra o “eles”, proliferando inúmeros ambientes forjadores de
identidade cultural que, paradoxalmente, tendem a potencializar as diferen-
ças culturais e aumentar os reclamos por diversidade. (BAUMAN, 2003).

Esse movimento tem resultado na deferência aos grupos identitários de
um tratamento estratificado, classificado, num claro processo de reconheci-
mento de suas especificidades e diferenças. Como destaca Sawaia (2008, p.
122) o problema da conflitividade social não está na luta pelo reconhecimen-
to das diferenças, sejam raciais, de gênero ou étnicas, mas no fato de que
estes fenômenos estão ligados a uma ideia de uma identidade usada a serviço
da luta pelo poder, que transforma o direito a diferença em condenação ou
obsessão pela diferença, tanto no grupo como individualmente. Prossegue o
mesmo autor “nesta perspectiva, a relação com a alteridade e a defesa do di-
reito a diferença transformam-se em luta contra o outro”. 

Vale lembrar, nesse sentido, manifestações identitárias declarando o
orgulho de ser negro, de ser homossexual, de ser mulher, de ser indígena,
como oposição ao sentimento de vergonha e do silêncio construído por so-
ciabilidades negadas de alteridade, porém que, transformam-se em grupos
defensivos e agressivos, na medida em que exercem, internamente ao grupo
uma ditadura impondo pensamentos, sentimentos, comportamentos e, ex-
ternamente ao grupo transformam o outro em inimigo. 

Tais questões refletem modos de ver a cultura, e colocam a escola no
meio caminho entre o fortalecimento de lealdades entre semelhantes e o des-
velamento de identidades em uma lógica cada vez mais hiperindividual. 
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Observando os espaços escolares das redes públicas municipais e es-
taduais é comum encontrar professores angustiados em busca de soluções
para questões ligadas ao comportamento e postura daquela criança ou ado-
lescente considerado “estranho”, que tem hábitos e reações diferentes da
maioria dos alunos que se encaixam no padrão dos “bem educados”. Alunos
que não se adaptam com facilidade as normas, as condutas e valores dese-
jados pela escola e que apresentam “dificuldades” com o domínio dos con-
teúdos curriculares propostos, traduzindo-se em incertezas em relação ao
futuro pessoal e profissional.

Tais questões, Moreira e Candau (2003, p. 156) refletem modos de ver
a cultura, a escola, o ensino e a aprendizagem e mais que isso “desafios en-
contrados em uma sala de aula ‘invadida’ por diferentes grupos sociais e
culturais, antes ausentes desse espaço”.

As contradições experimentadas no ambiente escolar estão invariavel-
mente ligadas ao caráter multicultural das sociedades contemporâneas que
passam por um processo de ruptura marcado pela dicotomia entre tendências
de homogeneização, contributo da globalização, e o que Hall (2003, p. 60)
chamou de “proliferação subalterna da diferença”, ou seja, tendências emer-
gentes que fogem ao hipercontrole. Segundo o autor

trata-se de um paradoxo da globalização contemporânea o fato que de, cultural-
mente, as coisas parecem mais ou menos semelhantes entre si [...]. Entretanto,
concomitantemente, há a proliferação das diferenças. O eixo vertical do poder
cultural, econômico e tecnológico parece estar sempre marcado e compensado
por conexões laterais, o que produz uma visão de mundo composto de muitas
diferenças locais. (HALL, 2003, p. 60). 

Então, por mais que a lógica da globalização imponha aos contextos
organizacionais formais, dentre eles as escolas, modelos de padronização
cultural, as dinâmicas sociais e ideológicas acabam por resultar em uma va-
riedade de formas culturais de vida e de diferentes imagens de mundo (HA-
BERMAS, 2002).

A cultura e a escola são dois universos entrelaçados. No contexto da
modernidade a escola foi concebida para desenvolver uma função social pri-
vilegiada, qual seja: transmitir a cultura, oferecendo aos indivíduos em for-
mação o que a humanidade produziu de mais significativo. E é essa a utopia
que povoa o imaginário escolar.

A transmissão da cultura tem sido, sistematicamente, o horizonte de
sentido da escola. No cenário escolar, esse é o modelo cultural que vem se
mantendo, em meio a tensões e conflitos que marcam seu cotidiano. Ocorre
que tal modelo, no exercício de sua função “seleciona saberes, valores, prá-
ticas e outros referentes que considera adequados ao seu desenvolvimento.
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Assenta-se sobre a idéia da igualdade e do direito de todos e todas à educa-
ção e à escola” (MOREIRA; CANDAU, 2003, p. 160).

Desse modo, uma enxurrada de dúvidas pairam sobre o modelo educa-
cional tradicional. Dentre elas, quais são os critérios adotados na formulação
da cultura escolar representativa do modelo idealizado de educação? No que
consiste “a produção cultural significativa”, identificada assim como o me-
lhor já produzido pela humanidade? Como se definem os segmentos cultu-
rais que irão integrar um currículo escolar? A escola tem espaço para o
“outro” o “diferente”, ou a perspectiva escolar tradicional tem sido reduzida
a um veículo condutor da visão homogênea, padronizada de conteúdos ca-
racterizados como adequados e inadequados? E, por fim, quais são os sujei-
tos integrantes do processo educacional?

Sem dúvida as questões propostas têm sua inspiração no mal-estar de-
nunciado por professores e experimentado pelos estudantes, convergindo
em questionamento ao próprio horizonte utópico da escola, que mais do que
transmissora da cultura passa a ser concebida como espaço conflitivo e dia-
logado de diversas expressões culturais (MOREIRA; CANDAU, 2003).

1.2 MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO EM NOME DO
RECONhECIMENTO DAS DIFERENÇAS
Uma destas possibilidades de encontro entre as diferenças no cenário escolar
e de resgate da autoridade como responsabilidade pela construção de um es-
paço de pertencimento, passa pela capacidade de implicar-se com o outro,
de deixar-se afetar pelo outro, de modo que cada um dos envolvidos no pro-
cesso educacional receba o outro em si mesmo, numa relação que promova
encontros entre “eus’ diferentes que se reconhecem numa dimensão ética
de responsabilidade de “um-para-o-outro” e não de um em direção ao outro
(LÈVINAS, 2005).

A perspectiva da responsabilidade de “um-para-o-outro” defendida por
Lèvinas dialogada com a mediação e pode ser tomada como uma prática a
ser desenvolvida nos ambientes escolares em busca da concretização de pro-
jetos comuns a partir do reconhecimento das diferenças. Como afirmam
Costa e Diez (2016, p. 184) “pensar o outro na sua diferença é um modo de
não objetivá-lo acolhendo-o na sua realidade sem representações e aberto
ao ensinamento e à aprendizagem”. 

Nessa linha que a mediação como “ética da alteridade” reivindica a res-
ponsabilidade e o reconhecimento do outro – professor, aluno, comunidade es-
colar - repelindo tendências dominadoras e revelando-se como um mecanismo
adequado de gestão de conflitos próprios do ambiente escolar. Como refere
Fabiana Spengler (2008, p. 321) “as divergências passam a ser vistas como
oportunidades alquímicas, as energias antagônicas como complementares [e]
as velhas lentes que classificam e geram distanciamentos vão para a lixeira”.
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O espaço da mediação antes de tudo é o espaço entre o “isto” e o “aqui-
lo” traduzido pelo direito fraterno de Resta (2004) como o “estar no meio”,
assumindo o problema, deixando de lado a neutralidade do sentir para al-
cançar um “lugar comum”, participativo, no qual poderá ser promovido o
encontro dos extremos, mesmo os mais antagônicos e conflitantes. 

Estamos pois, neste espaço real, entre dois extremos, dentro dos quais a me-
dietas conquista a posição difícil, mas rica, do ficar no meio, do comparti-
lhar, do pertencer comum; não é espaço de subtração [...] A virtude do me-
diador é aquela de estar no meio, de compartilhar, e até mesmo do “sujar as
mãos”. (RESTA, 2004, p. 125). 

Assim, a mediação pode ser definida como um método consensual apli-
cado para a solução de conflitos, visando o restabelecimento da comunica-
ção entre os conflitantes. A mediação é marcada pela capacidade de propor-
cionar o resgate do relacionamento entre os envolvidos, especialmente nas
relações continuadas, evitando a ressignificação do conflito aparente e per-
mitindo a participação efetiva dos sujeitos na busca de uma real e verdadeira
postura democrática em suas relações intersubjetivas. 

Além disso, a mediação como horizonte para pensar a “outridade” no
sentido do que Warat (2004, p 145) chamou de “captura do outro” “permite
perceber a alteridade ética do outro e a honestidade que se instala em sua
outridade”. A mediação promove o encontro consigo mesmo “e uma possi-
bilidade de sentir com o outro produzindo “com o outro a sensibilidade de
cada um: o entre-nós da sensibilidade” (WARAT, 2001, p. 35).

O diálogo entre mediação e educação relaciona-se com a construção
de estratégias metodológicas que permitam atualizar a escola no contexto
na proliferação das diferenças construindo subjetividades mais aptas a lidar
com seus conflitos. Nesse sentido, “não há como separar ensino e alteridade,
porque a separação deles conduz ‘à incomensurabilidade e, em última ins-
tância, à indiferença.” (SANTOS, 2005, p. 31). 

O mundo moderno perdeu as referencias comuns. Sem nada mais sa-
grado ou autoevidente somos confrontados com problemas elementares da
convivência humana. Perdemos certeza dada por uma tradição, um conjunto
de valores, que nos oferecia um menu de apoio para orientar nosso pensa-
mento, mas não podemos sucumbir. 

Assim, a mediação no contexto escolar se apresenta como uma ação so-
cioeducativa importante, formando sujeitos conscientes de suas realidades,
e da dinâmica das interfaces com os demais, na medida em que o processo
de mediação contribui para o desvelamento de realidades conflitivas, esti-
mulando os atores escolares a assumirem seus papéis de modo responsável
superando a discriminação, a opressão, a exclusão e outras manifestações de
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violência (BELEZA, 2011, p. 256). 

1.3 A ExpERIêNCIA DO pROJETO DE ExTENSÃO UNIVERSITáRIA
“CONFLITOS SOCIAIS E DIREITOS hUMANOS” EM MEIO DA
MEDIAÇÃO ESCOLAR
O projeto de extensão do Curso de Direito da Unijuí intitulado  “Conflitos
Sociais e Direitos Humanos: alternativas adequadas de tratamento e reso-
lução de conflitos”, em busca de espaços adequados para disseminar as prá-
ticas de mediação e a ideia de que o diálogo é extremamente relevante para
uma comunicação eficaz, que permita despertar no outro a alteridade e a em-
patia, ampliou a sua atuação no ano de 2017 passando a realizar atividades
em escolas de ensino fundamental da cidade de Santa Rosa/RS.

Nesse sentido, por entender que a escola é um espaço privilegiado para
as práticas de mediação, foi elaborado um projeto, a partir das demandas es-
colares e da realidade local, buscando desenvolver um trabalho personali-
zado para cada turma participante do projeto.

Portanto, o projeto visa realizar um trabalho contínuo e específico, na
medida que a educação em massa não mais se adapta a realidade atual, pois
é preciso levar em consideração os interesses do grupo de alunos e, a partir
disso, abordar as temáticas que a eles interessam, de modo criativo e perso-
nalizado, a fim de despertar o interesse em participar ativamente do plane-
jamento proposto.

Ademais, com o projeto objetiva-se criar mecanismos para mostrar aos
jovens que eles são capazes de exercer a sua cidadania, bem como realizar
a gestão dos conflitos a partir do diálogo. Além disso, identificar as princi-
pais dificuldades dos jovens, promover a educação para os direitos e deveres
e promover o estabelecimento e/ou restabelecimento do diálogo entre os es-
tudantes e os estudantes e os professores, visando uma comunicação capaz
de fomentar a geração de ações, prática e projetos comuns voltados a con-
cretização dos direitos.

Assim, a metodologia do projeto pode ser compreendida em duas prin-
cipais etapas. A primeira voltada ao diagnóstico, identificação da turma, for-
matação das oficinas e de apresentação do planejamento ao conjunto de pro-
fessores que ministram aulas para a turma, bem como para os gestores e
demais professores que ministram aulas na escola.

A segunda etapa é a execução, com a realização das atividades programa-
das, ou seja, realização dos círculos de diálogo e oficinais, os quais são desen-
volvidos pelas professoras extensionistas, aluna bolsista do projeto de extensão
e voluntários vinculados ao curso de direito. Além disso, também atuam no
projeto professores e alunos vinculados a outros cursos de graduação da Uni-
versidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, campus Santa
Rosa, como, dos cursos de educação física, engenharia elétrica e pedagogia. 
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Os encontros com os alunos são realizados quinzenalmente em um pe-
ríodo de 05 meses. Portanto, são realizados 10 encontros com a mesma
turma de alunos, o que possibilita um trabalho contínuo e de resultados afe-
ridos pelos estudantes, pelos professores e pela comunidade escolar.

O primeiro encontro com a turma de alunos é denominado “Conver-
sando a gente se entende”, pois tem como objetivo apresentar o projeto aos
alunos, conhecê-los e dialogar acerca de temáticas que os interessam, a par-
tir de perguntas orientadoras. Salienta-se que a atividade é desenvolvida em
círculo possibilitando que todos tenham oportunidade de fala e também um
espaço adequado para o exercício da escuta ativa, na medida que em círculo
todos podem ver e ouvir uns aos outros.

Após o primeiro encontro são realizados os Círculos Temáticos, os quais
são orientados a partir das temáticas indicadas pelos alunos no primeiro en-
contro, as quais estão relacionadas aos principais desafios e vantagens em
ser adolescente e sobre o que gostariam que mudasse na sociedade.  Salien-
ta-se que embora cada grupo de alunos tenha identidade própria, delineada
a partir de seus integrantes, há identificadores comuns quando os grupos de
alunos são da mesma faixa etária, especialmente quanto as questões, interes-
ses e sentimentos envolvidos. Nesse sentido, temáticas como o bullying, di-
ferenças (quanto a aspectos físicos e comportamentais), reconhecimento e
responsabilidade são temáticas que interessam alunos adolescentes.

Assim, nos círculos temáticos é oportunizado que todos os participan-
tes possam expressar sua opinião, seus sentimentos e interesses acerca dos
assuntos trabalhados. Nessa atividade, procura-se desenvolver o diálogo, o
respeito à diferença e ao que o outro expressa, a escuta ativa, bem como a
responsabilização pelas nossas escolhas e atitudes.

O despertar ou não da alteridade e da empatia nem sempre acontece,
mas ele é possibilitado nesses espaços de diálogo.

Após os círculos temáticos são realizadas as oficinas denominadas “Eu
quero te explicar quê”, as quais visam estimular o protagonismo dos alunos.
Assim, são estimulados a se expressar por meio de diferentes formas (por
vídeo, textos, teatro, dança, fotografias, música, desenho, dentre outros) o
que pensam sobre temáticas discutidas nos círculos e como podem, por meio
de suas ações influenciar outras pessoas positivamente, difundindo o co-
nhecimento. Assim, tornam-se protagonistas nos espaços em que circulam
seja na escola, na família e em outros espaços de convivência. 

Como o projeto prevê a integração com outras áreas do conhecimento
são realizadas as oficinas de “Robótica Educacional” e de “Jogos Coopera-
tivos”. A oficina de robótica pode transformar e criar anseios, perspectivas,
que estavam obscuras ou apagadas. Além disso, desperta o interesse nos jo-
vens pelas ciências exatas, ao verificarem uma aplicação concreta da Mate-
mática e de Ciências, não sendo possível ignorá-las no seu desenvolvimento.
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Por fim, apresenta os primeiros recursos básicos da lógica de programação,
disciplina que vem tomando espaço na formação formal de vários países,
pois agrega o raciocínio lógico na resolução dos problemas do cotidiano. 

Já a oficina de jogos cooperativos incentiva a participação e a cooperação
entre os integrantes de um grupo. Com isso, estimula o afeto, aproximação, a
aceitação e o reconhecimento do outro como uma forma de relacionar-se di-
ferente da competitiva. Essa atividade está intimamente relacionada com os
ideias da mediação, a qual também tem como fundamentos, dentro outros, a
participação e cooperação para alcançar o entendimento.

Por fim, o projeto encerra com a realização de um círculo de diálogo,
intitulado “As experiências que vivi” para que os alunos possam relatar as
experiências vivenciadas no projeto e a partir das atividades e oficinas nele
realizadas. Ainda, os trabalhos elaborados pelos alunos serão compartilha-
dos na escola, com os alunos de outras turmas, professores e pais, a fim, de
disseminar a necessidade do diálogo e de assumirmos uma postura de pro-
tagonismo em todos os contextos, o que evitará a reprodução de ações e ati-
tudes que incentivam o não reconhecimento das diferenças e a violência.

Importante destacar que todas as atividades desenvolvidas têm como
princípios orientadores a voluntariedade, a liberdade, a cooperação, o com-
prometimento e o respeito, de modo, a responsabilizar os participantes por
suas escolhas, pois se entende que dessa forma, a participação se dá de forma
mais qualificada.

CONCLUSÃO
A partir da aplicação das técnicas da mediação desenvolvidas no projeto de
extensão universitária “Conflitos Sociais e Direitos Humanos” da Unijuí,
RS, ao espaços escolares, junto com estudantes, professores e comunidade
escolar, pode-se perceber que a mediação, embora não seja uma solução má-
gica e única para os conflitos naturais e os que aportam às escolas pode pos-
sibilitar a retomada do compromisso da educação de fazer a interface entre
o passado e o que há por vir, trazendo sujeitos ao mundo a partir de práticas
pedagógicas de construção de sentido no encontro com as diferenças. 

Por ultrapassar a visão objetificadora e permitir a escuta atenta a pala-
vra que vem do outro, a mediação pode ser tomada como um horizonte de
sentido para a recuperação da autoridade legítima, como responsabilidade
pelo outro como outro, no exercício dos papeis constitutivos do fazer edu-
cativo, representando uma prática pacífica de resistência a totalitarismos e
violações de direitos.

Nesse sentido, as implicações práticas da extensão universitária nos
ambientes escolares têm difundido mecanismos de desenvolvimento de ha-
bilidades e competências em comunicação, contribuindo para a formação
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de um ambiente escolar pacífico, de compreensão, aceitação e valorização das
diferenças favorecendo a ampliação e a qualificação de antigas práticas peda-
gógicas para o aprimoramento do processo de ensino e de aprendizagem. 
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Resumo: O objetivo é discutir a relação entre políticas públicas e efetivação
do direito à educação no Brasil, analisando a Lei nº 12.858/2013, espe-
cialmente quanto à destinação dos royalties do petróleo para o cumprimento
da meta de recursos para o plano nacional de educação, prevista no art.
214 da Constituição. A análise procura uma abordagem interdisciplinar
dos estudos sobre Estado, políticas públicas e direitos sociais. Como meto-
dologia, buscou-se a compreensão dos temas a partir da literatura nacional
e estrangeira, para, então, compreender os efeitos da Lei nº 12.858/2013
sobre as políticas educacionais. Discute-se o conceito de políticas públicas
e sua relação com a efetivação de direitos sociais; a abordagem das polí-
ticas públicas em sua implicação com a formação do Estado social; por fim,
a análise da Lei nº 12.858/2013 e suas repercussões sobre o direito à
educação. Compreende-se a imbricação entre Estado social, direitos sociais
e políticas públicas e que no Brasil os investimentos provenientes dos royal-
ties do Pré-sal seriam significativos para efetivação do direito à educação.
Conclui-se que as recentes alterações na legislação sobre a exploração no
Pré-sal impactam negativamente para garantia da promessa constitucional
de efetivação do direito à educação. 

Palavras-chave: Estado; Desenvolvimento; Políticas Públicas; Educação;
Pré-sal.

Abstract: The objective is to discuss the relationship between public poli-
cies and the realization of the right to education in Brazil, analyzing Law
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12.858/2013, especially regarding the allocation of oil royalties to meet
the target of resources for the national education plan, Art. 214 of the
Constitution. The analysis seeks an interdisciplinary approach to studies
on State, public policies and social rights. As a methodology, sought to
understand the themes from the national and foreign literature, in order to
understand the effects of Law 12.858/2013 on educational policies. The
concept of public policies and its relation to the realization of social rights
are discussed; the approach of public policies in their involvement with
the formation of the social state; Finally, the analysis of Law
12.858/2013 and its repercussions on the right to education. The result
is an understanding of the imbrication between social state, social rights
and public policies and that in Brazil the investments from the royalties of
the Pré-sal would be significant for the realization of the right to education.
It is concluded that the recent changes in the legislation on the exploitation
of oil in the Pré-sal impact negatively to guarantee the constitutional prom-
ise of the realization of the social right to education.

Keywords: State; Development; Public policy; Education; Pré-sal 

INTRODUÇÃO
As políticas públicas são fundamentadas em determinadas concepções sobre
o Estado, a sociedade e o direito. Políticas públicas, Estado social e direitos
sociais são interligados conceitualmente e facetas do mesmo processo his-
tórico. Essas noções partem do reconhecimento da existência de necessida-
des humanas fundamentais e que demandam ações políticas efetivas para
seu atendimento. 

No Brasil, a positivação de direitos sociais remonta à Constituição de
1934. Mas é a partir do contexto social e jurídico inaugurado com a promul-
gação da Constituição de 1988 que podemos compreender as políticas pú-
blicas como meios para efetivação de direitos, especialmente de caráter so-
cial. A Constituição de 1988 foi precedida por um amplo processo de
mobilização social, pela luta contra a Ditadura Militar e por reivindicações
pela democratização da política. Essas circunstâncias, dentre outros fatores,
fizeram com que o texto constitucional expressasse um conjunto de reivin-
dicações, necessidades, reformas estruturais e projetos coletivos, consubs-
tanciados na forma de direitos sociais, como educação, saúde, alimentação,
proteção aos trabalhadores, moradia, reforma agrária, proteção do meio am-
biente e previdência social.
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Para além da estreiteza das concepções liberais do direito, o constitu-
cionalismo social, característico da atual constituição brasileira, reclama a
intervenção do Estado para garantia e efetivação de direitos. A escolha de
políticas públicas, como meio para efetivação de direitos sociais, exige ne-
cessariamente uma decisão política e a intervenção deliberada do Poder Pú-
blico. Dentre os direitos sociais enumerados na Constituição de 1988, o di-
reito à educação aparece de forma relevante. Com uma seção dedicada ao
tema (seção I, do Capítulo III), a educação é afirmada como direito social
(art. 6º, da CF). Também é assumida como “direito de todos e dever do Es-
tado e da família” e “será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade” (art. 205). Esses elementos trazidos pelo texto constitucional
sobre a educação exigem uma atuação deliberada do Estado, por meio de
ações políticas concretas.

Além do reconhecimento da educação como direito social, a Consti-
tuição Federal, com alterações da Emenda Constitucional nº 59, de 2009,
determina a elaboração de um plano nacional decenal para educação. Este
plano deve conduzir, dentre outros objetivos, ao “estabelecimento de meta
de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto
interno bruto” (art. 214, VI).

A intervenção do Estado para concretização de direitos sociais implica
necessariamente na aplicação de recursos públicos. Como dizem algumas
concepções liberais, das quais não nos alinhamos, “os direitos não nascem
em árvores”. Assim, com objetivo de garantir recursos para o cumprimento
das metas constitucionais, foi promulgada a Lei nº 12.858, de 9 de setembro
de 2013, que dispõe “sobre a destinação para as áreas de educação e saúde
de parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural, com a finalidade de cumprimento da
meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 e no art. 196 da Constituição
Federal […]”. Essa lei foi promulgada no contexto da descoberta de gigan-
tescas reservas de petróleo e gás natural na chamada “camada do Pré-Sal”,
localizada em vasta região do litoral brasileiro. Contudo, discutiremos a re-
lação entre políticas públicas e efetivação do direito social à educação no
Brasil, tendo como foco a análise da Lei nº 12.858/2013, especialmente
quanto à destinação dos royalties oriundos da exploração do petróleo para
o cumprimento das metas de recursos para o plano nacional de educação,
prevista no art. 214 da CF.

O desenvolvimento do artigo é divido em três tópicos: no primeiro, dis-
cutiremos o conceito de políticas públicas e sua relação com a efetivação de
direitos sociais; no segundo, as políticas públicas e sua implicação com a
formação do Estado social; por fim, a análise da Lei nº 12.858/2013 e suas
repercussões sobre o direito à educação no Brasil. Em seguida, apresenta-
remos nossas considerações finais.
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DESENVOLVIMENTO
Para uma adequada análise sobre políticas públicas, partimos de uma com-
preensão ampla do direito e uma abordagem teórica interdisciplinar. A te-
mática das políticas públicas é oriunda da Ciência Política e da Ciência da
Administração Pública e, na Ciência do Direito, tem sido objeto da Teoria
do Estado e em disciplinas de Direito Público. Portanto, analisar políticas
públicas como objeto de estudo do direito é necessariamente realizar uma
abertura para interdisciplinariedade (BUCCI, 2006). 

O paradigma do positivismo jurídico, típico da formação do Estado li-
beral, foi fundamental para delimitação e autonomia da ciência jurídica,
porém o desafio atual é “enfrentar o problema da ‘esterilização’ do direito
público em sua função de organização da relação entre Estado, Administra-
ção Pública e sociedade, processo que resultou do seu distanciamento em
relação a uma realidade cambiante e dinâmica.” (BUCCI, 2006, p. 2). Nesse
sentido, a mesma autora defende que o instrumental jurídico liberal e posi-
tivista não é o adequado para captar o caráter eminentemente dinâmico e
funcional das políticas públicas (BUCCI, 1996). É necessário, portanto,
compreender as políticas públicas no contexto das transformações sociais
que implicaram em redefinições do papel do Estado e que tem atualmente,
como uma de suas principais funções, a efetivação de direitos sociais.

1 ESTADO SOCIAL E pOLÍTICAS pÚBLICAS
As políticas públicas, assim como os direitos sociais, são realidades que sur-
gem com a formação do Estado social. Porém, é importante ressalvar que
quando analisamos as mudanças que ocorrem no Estado, não significa a
ocorrência de uma ruptura estrutural ou a supressão de uma forma de Estado
por outra, no caso o Estado social sobre o Estado liberal. Ao contrário, o Es-
tado moderno mantém, ao longo de sua história, a mesma essência.

O Estado é caracterizado, em última instância, pelo monopólio legítimo
do exercício da força ou da violência (WEBER, 2011). No sentido weberia-
no, a política, que tem no Estado moderno a sua principal forma de organi-
zação e expressão, é entendida como “o conjunto de esforços feitos com vis-
tas a participar do poder ou a influenciar a divisão do poder, seja entre
Estados, seja no interior de um único Estado.” (WEBER, 2011, p. 67). Nor-
berto Bobbio (2003) entende o “poder como a capacidade de um sujeito in-
fluir, condicionar e determinar o comportamento de outro indivíduo” (BOB-
BIO, 2003, p. 139). Tal como Max Weber, estabelece como critério mais
adequado para distinguir as diversas formas de poder os meios utilizados
para obter os efeitos desejados. Assim, para Bobbio (2003) o poder político
é delimitado – ou espaço do exercício da política – pelo uso da força como
meio para alcançar seus fins, ainda que em última instância. Por outro lado,
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para o autor italiano, há uma passagem do poder de fato (em última instância
a força direta) para o poder de direito. Mais que sua institucionalização sob
a forma de Estado, é a manutenção do exercício do poder, ou seja, sua con-
tinuidade – “o que os juristas chamam de ‘efetividade’ (BOBBIO, 2003, p.
156), que determina a juridicidade do exercício do poder. 

Ocorre que a partir do século XIX, especialmente na primeira metade
do século XX, diversas transformações sociais, econômicas e jurídicas con-
formaram novas funções para o Estado, como o reconhecimento de deman-
das sociais na forma de direitos e políticas públicas. A afirmação de neces-
sidades coletivas, consubstanciada em direitos sociais, é uma das principais
características do direito no início do século XX. As revoluções liberais bur-
guesas foram fundamentais para o reconhecimento e positivação de direitos
e garantias individuais, como as liberdades de ir e vir, de pensamento, de
expressão, de associação etc. No entanto, as contradições do desenvolvi-
mento econômico e social, especialmente após a Revolução Industrial, im-
plicaram em novos e complexos direitos. Para além de aspectos individuais,
os conflitos sociais geraram demandas e necessidades como moradia, pro-
teção aos trabalhadores, previdência social, educação e saúde pública. 

O conflito social, especialmente entre classes sociais proprietárias e de
trabalhadores, típica da sociedade capitalista, não é algo alheio ao direito.
Ao contrário, faz parte do seu processo de desenvolvimento histórico. Maria
Paula Dallari Bucci aponta que os conflitos são um aspecto do constitucio-
nalismo no século XX. Para autora, “os conflitos sociais não são negados e
mascarados sob o manto de uma liberdade individual idealizada. […] ga-
nham lugar privilegiado, nas arenas de socialização política” (BUCCI, 2006,
p. 6). Isso ocorre não apenas no interior do Legislativo, mas também no Ju-
diciário, nos “embates sociais por direitos” (BUCCI, 2006). Esse contexto
social e político gerou a conformação do Estado social, que pode ser defi-
nido, conforme Kerstenetzky (2012, p. 61), “como um conjunto histórico e
institucionalmente moldado de intervenções públicas visando à promoção
do bem-estar e envolvendo redistribuição […]”.

Zygmunt Bauman (2014) destaca o aspecto contraditório da formação
do Estado social que seria um Estado com a “responsabilidade de manter a
força de trabalho em condições de presteza para o emprego” (BAUMAN,
2014, p. 82). Nesse sentido, o Estado social passou a ser defendido tanto por
forças de esquerda como de direita. Além disso, o Estado precisa proteger
o capitalismo das próprias contradições e consequências fruto da “voraci-
dade de lucro rápido” (BAUMAN, 2014, p. 82). Para isso, com suas novas
funções, passou a reconhecer necessidades sociais, estabelecendo limites e
proteção jurídica para demandas dos trabalhadores, sob pena de tornar in-
sustentável para o desenvolvimento do capitalismo os conflitos entre as clas-
ses sociais. 
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De toda forma, a caracterização do Estado moderno extrapola sua es-
sencialidade de uso da força de forma organizada e legítima. Ao longo do
século XX, em especial após as duas Guerras Mundiais, o Estado passou
por profundas redefinições. Por um lado, a crise capitalista em 1929 e da
destruição das principais economias mundiais em razão das guerras, fez com
que os grupos políticos dominantes reavaliassem o papel do Estado no de-
senvolvimento econômico. Por outro lado, os movimentos reivindicatórios
de trabalhadores e a ocorrência de processos revolucionários, como do Mé-
xico (1910) e da Rússia (1917), geravam tensionamentos e contradições que
tiveram expressões nas concepções de Estado e de constituição. Exemplo
disso é a constituição mexicana de 1917 que incorporou, pela primeira vez
na história do constitucionalismo, direitos sociais, resultados dos avanços
incorporados pela revolução precedente. 

O paradigma dos direitos sociais está relacionado necessariamente com
prestações positivas do Estado, o que significa um distanciamento das teo-
rias liberais do direito. Desse modo, Maria Paula Dallari Bucci (2006) en-
tende que não há um modelo jurídico de política social apartado do modelo
de políticas públicas econômicas. Ao contrário, a nova compreensão sobre
o direito e as políticas públicas têm a mesma origem histórica, que é a for-
mação do Estado intervencionista.

Seguindo a classificação de Paulo Bonavides (2003) para o desenvol-
vimento histórico dos direitos humanos, podemos estabelecer uma relação
entre a concepção de Estado liberal abstencionista, que corresponde às teo-
rias liberais predominantes no século XIX, e a afirmação dos chamados di-
reitos de primeira geração, que exigem uma “prestação negativa” do Estado.
Por outro lado, a partir das novas demandas e necessidades surgidas no iní-
cio do século XX, grupos e classes sociais reivindicam um Estado interven-
cionista, provedor de uma “prestação positiva” para efetivação de direitos
sociais, ou de direitos segunda geração. 

Isso demonstra um esgotamento das concepções liberais sobre Estado.
Em termos históricos, o liberalismo clássico cumpriu a função de afirmação
de direitos de liberdade, especialmente para classe burguesa. No entanto,
para Ricardo Marcondes Martins (2011, p. 144-145) “para as pessoas des-
providas de condições mínimas para usufruir a liberdade […] o Estado Li-
beral é inútil. O avanço foi inevitável: a substituição do Estado Liberal pelo
Estado Social, do Estado de Polícia pelo Estado Prestador de Serviços.”
(Grifo no original).

As mudanças nas teorias do Estado e do Direito, implicam na afirma-
ção, conforme Odete Medauar (2003, p. 126), que “as atividades essenciais
à coletividade [como os direitos sociais] não podem ficar à mercê somente
do jogo do mercado.” Assim, Medauar (2003) faz uma oposição entre aten-
dimento de demandas sociais e liberalismo. A autora, seguindo as contri-
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buições de Duguit e Demichel, destaca a atualidade do pensamento da Es-
cola Francesa de Direito Administrativo, no início do século XX, ao defen-
der a noção de serviço público (conceito contido na expressão política pú-
blica). Para a Escola Francesa, serviço público “expressa uma atividade
submetida não às únicas leis do mercado, mas a regras de funcionamento do
Estado, que impõem a este uma exigência; esse elemento de exigência é pre-
cioso porque é elemento de proteção de classes menos favorecidas” (DE-
MICHEL, 1978, apud MEDAUAR, 2003, p. 126).

Em outra perspectiva, Marilena Chauí (2007, p. 27) também tece crí-
ticas ao que chama do “encolhimento do espaço público e o alargamento do
espaço privado sob a ação da economia e dos governos chamados neolibe-
rais”. O neoliberalismo implica na destruição de direitos econômicos, so-
ciais e políticos garantidos pelo poder público, em proveito dos interesses
privados. A filósofa define o que seria a substituição da política por questões
aparentemente técnicas, como efeito da “ideologia da competência”. Assim,
a política é considerada uma questão técnica que “deve ficar nas mãos de
especialista competentes, cabendo aos cidadãos reconhecer a própria in-
competência, confiar na competência dos técnicos e reduzir a participação
política ao momento do voto nas eleições” (CHAUÍ, 2007, p. 28). Essa com-
preensão também é defendida por Avelãs Nunes (2011), ao afirmar a incom-
patibilidade do neoliberalismo com as políticas sociais, direitos sociais e a
própria democracia: 

A ideologia neoliberal aponta como uma necessidade a redução do estado ao
estado mínimo. Mas não esconde que ele tem de ser suficientemente forte
para realizar a privatização de todos os serviços públicos, a desregulação das
relações laborais, a limitação (eliminação) do poder dos sindicatos, a des-
truição do estado-providência. Só que esta lógica, que aponta para aniquila-
ção do estado-nação, a paralisia da política, a morte da política económica,
constitui um perigo para a democracia. Sem entidades nacionais responsá-
veis, a quem podem pedir as contas os cidadãos eleitores? A prestação de
contas – que é a pedra de toque da democracia – só é exigível a quem tem
meios para governar responsavelmente. (NUNES, 2011, p. 127).

Para o constitucionalista português, o ideário liberal nega o objetivo
das constituições modernas de redução das desigualdades sociais. Segundo
ele, “as políticas que buscam realizar a justiça social distributiva são sempre
encaradas como um atentado contra a liberdade individual.” (NUNES,
2011, p. 129, os grifos são originais). Essa noção é um retrocesso à tese li-
beral de que o mercado realiza, por si, a liberdade, a eficiência econômica
e a equidade social. Avelãs Nunes reafirma sua crítica ao liberalismo e aos
neoliberais contemporâneos de forma contundente. O avanço de políticas
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neoliberais, além destruírem as políticas sociais, é contrária à cultura demo-
crática do Estado social e ao sistema de seguridade pública, pregando o re-
torno ao individualismo econômico e social. 

Os neoliberais voltam, assim, as costas à cultura democrática e igualitária da
época contemporânea, caracterizada não só pela afirmação da igualdade civil
e política para todos, mas também pela busca da redução das desigualdades
entre os indivíduos no plano económico e social, no âmbito de um objectivo
mais amplo de libertar a sociedade e os seus membros da necessidade e do
risco, objectivo que está na base dos sistemas públicos de segurança social. Os
neoliberais regressam ao velho mito individualista de que cabe a cada indiví-
duo (como seu direito e como seu dever) organizar a sua vida de modo a poder
assumir, por si só, o risco da existência (o risco da vida) e acautelar a sua pró-
pria sobrevivência. (NUNES, 2011, p. 131, os grifos estão no original).

Portanto, a afirmação do Estado social – e consequentemente à crítica
às concepções liberais e neoliberais – é necessária para o reconhecimento
dos direitos sociais e das políticas públicas. O elemento que caracteriza o
Estado social, onde são expressados direitos sociais, é “a existência de um
modo de agir dos governos ordenado sob a forma de políticas públicas, um
conceito mais amplo que o de serviço público, que abrange também as fun-
ções de coordenação e de fiscalização dos agentes públicos e privados”.
(BUCCI, 1996, p. 135)

As políticas públicas são expressão concreta das diretrizes políticas
mais gerais do Estado social. Para Valentin Thury Cornejo (2002), nas so-
ciedades atuais há atuação política por duas vias distintas, mas relacionadas: 

[…] en las sociedades actualres la actuación política reconoce dos vías de
actuacíon que generan dos tipos de representación distinta. Una es la con-
creta, derivada de la implementación de las políticas específicas, y outra, es
la general, la Política con mayúsculas de la que derivan las grandes decisio-
nes y discusiones acerca de la marcha del Estado y la socieda. Así, una polí-
tica concreta como la referente a la construccíon de escuelas en un distrito
de la ciudad movilizará a las asociaciones vecinales, al gremio docente, a las
empresas constructoras, al titular del Poder Ejecutivo, necesitará de una
norma general que apruebe el plan por parte del Parlamento – local o general
– e implicará la tarea de toda una serie de escalas burocráticas que se dedica-
rán a implementar el proyecto. (CORNEJO, 2002, p. 261).

Nesse sentido, a análise das transformações e concepções sobre a po-
lítica e o Estado evidencia que a fruição dos direitos sociais implica na am-
pliação de medidas concretas do Poder Público.
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O Estado se alarga cada vez mais “de forma a disciplinar o processo
social, criando modos de institucionalização das relações sociais que neu-
tralizem a força desagregadora e excludente da economia capitalista e pos-
sam promover o desenvolvimento da pessoa humana. (BUCCI, 2006, p. 4).
Por tudo isso, podemos concluir pela relação intrínseca entre a defesa do
Estado social e as condições para realização de políticas públicas. Estas po-
líticas, por sua vez, são fundamentais para efetivação dos direitos sociais.

2 pOLÍTICAS pÚBLICAS E DIREITOS SOCIAIS
Políticas públicas são um meio de efetivação de direitos sociais. Quando
tratamos de políticas públicas, estamos afirmando uma política que tem por
definição o fato de ser pública, ou seja, de todos (PEREIRA, 2013). Isso im-
plica que a atuação política não será direcionada ou promovida em razão de
um indivíduo ou por interesses particulares, mas sim para o atendimento de
necessidades sociais. 

Nesse contexto também surge a discussão sobre as políticas públicas,
em especial as políticas sociais, mais diretamente voltadas para as demandas
de natureza coletivas. É o sentido proposto por Demo (1984, p. 14), quando
afirma que a política social deve ser contextualizada como “proposta pla-
nejada de enfrentamento das desigualdades sociais”. Da mesma forma, os
direitos sociais são resultados do reconhecimento de legítimas demandas
de grupos e classes sociais. Para a efetivação destes direitos é imprescindível
a intervenção do Estado, de forma que se possam realizar situações de igual-
dade material. 

Bucci (2006) entende as políticas públicas como um programa ou con-
junto articulado de ações e governamentais com escopo de concretizar ob-
jetivos de ordem pública, ou em sentido jurídico, concretizar direitos. Da
mesma forma, Potyara Amazoneida Pereira-Pereira (2009) afirma que as
políticas públicas visam a concretização de direitos sociais. Para Pereira
(2009), estes direitos só têm aplicabilidade através das políticas públicas
que, por sua vez, são operacionalizadas por meio de programas, projetos e
serviços. Os direitos sociais são entendidos como conquistas de determina-
dos grupos e classes sociais e positivadas pelo direito. 

Em uma análise que ressalta aspectos jurídicos e formais, Ada Pelle-
grini Grinover (2009) entende políticas públicas como conjunto de ativida-
des do Estado tendentes a seus fins, de acordo com metas a serem atingidas.
Trata-se, assim, de um conjunto de normas (Poder Legislativo), atos (Poder
Executivo) e decisões (Poder Judiciário) que visam à realização dos fins pri-
mordiais do Estado.

O surgimento dos direitos sociais deu-se, no século XX, por meio da
existência de um Estado social forte e atuante. Assim, nos termos de Camila
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Pereira (2013), os direitos sociais reclamam a atuação do Estado na socie-
dade e a proteção pública dos direitos sociais. Portanto, “eles [direitos so-
ciais] não se reduzem a um mero sistema institucional de garantias de pre-
venção e de assistência, […] mas devem legitimar e dar cobertura legal às
políticas sociais universais mediante as quais eles se materializam.” (PEREI-
RA, 2013, p. 56). Dessa forma, as políticas públicas são resultadas da tomada
de decisões políticas (PEREIRA-PEREIRA, 2009). Apesar da aparente ob-
viedade, essa assertiva considerada que o reconhecimento e atendimento das
necessidades humanas, na forma de direitos sociais, não cabe a esfera priva-
da, como o mercado. As concepções teóricas que defendem que a “mão in-
visível do mercado” é suficiente para o atendimento das necessidades sociais
fazem crer que o papel do mercado é de “agência-mor de provisão, e o con-
sumidor (e não o cidadão) como alvo de satisfação, inclusive públicas” (PE-
REIRA-PEREIRA, 2009, p. 41). Assim, a discussão sobre a realização das
políticas públicas como meio de concretização de direitos sociais esbarra
frontalmente com as concepções liberais da política e da economia. 

Como forma de atendimento de necessidades sociais, a relevância e
atenção que o Estado e a sociedade proclama sobre os direitos sociais pode
variar por questões históricas, econômicas e culturais. As demandas sociais
não são abstratas, mas são resultadas de contextos históricos concretos. Lo-
renzo Martín-Retortillo Baquer (2003), ao analisar as diferentes formas
como se expressa o sentido dos serviços públicos no constitucionalismo so-
cial, afirma que

[…] hay necesidades sociales especialmente sentidas en cada momento, que
deben ser abordadas para asegurar su normal funcionamiento, su continui-
dad y su puesta a disposición de los eventuales aspirantes. Y eso variará en
cada época, según las disponibilidades, según la oferta efectiva y, en defini-
tiva, dependiendo del grado de compromiso político para llegar a concitar o
no la responsabilidad pública. (BAQUER, 2003, p. 55).

No caso do Brasil, a educação é um dos direitos sociais que a sociedade
mais reclama atenção. A primeira vez que a educação foi tratada como di-
reito social no Brasil foi na Constituição de 1934 que, apesar de contemplar
em seu texto o interesse de grupos conservadores, especialmente ligados à
Igreja Católica, conforme Andreotti (2005), procurou atender demandas so-
ciais, defendendo a educação como direito de todos e dever do Estado. Tam-
bém é nesse período que se inaugura o entrelaçamento das políticas de de-
senvolvimento social e a efetivação do direito à educação. Porém, é a partir
da Constituição de 1988 e nas décadas posteriores que haverá a possibilida-
de de universalização da educação no Brasil. 
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3 A DESCOBERTA DO pRÉ-SAL, A LEI Nº 12.858/2013 E 
(A pROMESSA) DA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À
EDUCAÇÃO NO BRASIL.
Como analisado, há uma imbricada relação entre Estado e direitos sociais,
sendo as políticas públicas um meio para concretização destes direitos. Essas
políticas públicas têm como fundamento, segundo Bucci (1996, p. 135) “o
próprio conceito de desenvolvimento, processo de elevação constante e har-
mônica do nível de vida e da qualidade de vida de toda uma população”.

No Brasil, Celia Lessa Kerstenetzky (2012) afirma a existência de três
períodos de ampliação dos direitos sociais no Brasil. O primeiro que deno-
mina de bem-estar corporativo, entre 1930 e 1964, com a implementação
das legislações trabalhistas e previdenciárias; o segundo, denominado de
universalismo básico, de 1964 a 1984, quando se estendeu, de modo dife-
renciado, a cobertura previdenciária para grupos sociais tradicionalmente
excluídos e se criou um sistema de saúde combinando setor privado e pú-
blico; e, por fim, o período pós-1988, com a institucionalização da assistên-
cia social, a fixação de um mínimo social, a extensão da cobertura previ-
denciária não contributiva, a criação do Sistema Único de Saúde e a política
de valorização do salário-mínimo, prenunciando, com limitações, um uni-
versalismo estendido.

Desde a década de 1930, as constituições brasileiras incorporaram a
questão da educação em um projeto de desenvolvimento do país. Na Cons-
tituição de 1934 se afirmava que a “educação é direito de todos e deve ser
ministrada, pela família e pelos Poderes Públicos, […] de modo que possi-
bilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva
num espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana” (art. 149,
grifo nosso).

A atual constituição brasileira também aborda a questão da educação
no sentido de relacioná-la com o desenvolvimento socioeconômicos do país.
A Constituição Federal de 1988 definiu a educação como direito social (art.
6º) e em seu art. 205 afirma ser um direito de todos e dever do Estado e da
família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Além de afirmar a educação como um direito social, a Constituição de-
talhou diversos outros aspectos, como princípios do ensino (art. 206), prin-
cípios das universidades (art. 207), o dever do Estado em relação aos diversos
níveis de educação e ao cumprimento de metas (art. 208), ensino em insti-
tuições privadas (art. 209), conteúdos mínimos para o ensino fundamental
(art. 210) e repartição de competência no sistema educacional (art. 211). 

Porém, merece destaque a determinação de aplicação orçamentária e o pla-
nejamento da educação, exposta entre os art. 212 e 214. Diante das limitações
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e objetivos deste artigo, não analisaremos todos os aspectos orçamentários
que a Constituição traz em matéria de educação. Iremos nos ater ao disposto
no art. 214, que determinou o estabelecimento de um Plano Nacional de
Educação. O presente artigo trata em especial no inciso VI, que foi incluído
pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009. O artigo dispõe o seguinte: 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração dece-
nal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime
de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de imple-
mentação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em
seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos
poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País;
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educa-
ção como proporção do produto interno bruto.

Em 1996 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Bra-
sileira, Lei nº 9.392. A conhecida LDB, em conjunto com o Plano Nacional
de Educação (art. 214, CF), corroborou para estruturar o sistema educacio-
nal do país e definir de forma objetiva o financiamento para o cumprimento
das metas prevista na Constituição. Com o estabelecimento de metas de apli-
cação de recursos orçamentários proporcionais ao PIB, prevista do art. 214,
IV, CF, movimentos sociais, estudantis e sindicais em defesa da educação
passaram a reivindicar participação no processo de elaboração dos planos
nacionais de educação, além de exigir aplicação dos recursos financeiros
necessários para efetivação do direito social.

Quase dez anos após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação um fato novo reacendeu os debates sobre os investimentos do Es-
tado em políticas públicas educacionais. Em 2005, ocorreu a descoberta de
imensas reservas de petróleo e de gás natural no litoral brasileiro, localizadas
na chamada “camada do Pré-Sal”. 

As estimativas iniciais, logo após a descoberta dessas jazidas de petró-
leo, colocaram o Brasil como uma das maiores reservas petrolíferas do
mundo. Essa expectativa gerou profundas disputas políticas e jurídicas em
torno da distribuição dos recursos que seriam oriundos da exploração do
Pré-Sal. Diante da magnitude das novas reservas, discutiu-se no âmbito do
Governo Federal e do Congresso Nacional a necessidade de alterações no
marco legal sobre o petróleo. Não adentraremos nessas questões da legislação
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concernente à exploração do petróleo no Brasil. Precisamos ressaltar, no en-
tanto, o intenso debate que ocorreu sobre a destinação dos royalties oriundos
da exploração do petróleo. 

Os royalties são participações nos recursos financeiros da extração do
petróleo estabelecidos para os estados e municípios produtores como forma
compensação pela perda dos recursos minerais, bem como por danos ambien-
tais, ainda que potenciais, decorrentes dessa atividade. Porém, a maior parte
das reservas da camada do Pré-Sal estão na plataforma continental, ou seja,
são bens da União, nos termos do art. 20 da Constituição Federal. Ademais,
ainda no calor dos grandes debates políticos sobre a destinação dos volumes
financeiros advindos dos royalties, em especial entre estados e municípios de-
tentores de petróleo e aqueles em que não há extração, surgiu a discussão sobre
a destinação desses recursos para o atendimento de direitos sociais. 

É nesse contexto que foi promulgada a lei nº 12.858, de 9 de setembro
de 2013, também conhecida como “Lei dos Royalties do Petróleo”, regula-
mentou a destinação dos recursos oriundos dos royalties do Pré-Sal, encer-
rando, nestes termos, as disputas entre os entes federativos. A Lei dos Royal-
ties do Petróleo, em seu art. 2º, afirma expressamente que o objetivo da
destinação dos recursos é para o cumprimento da meta prevista no inciso
VI, do art. 2014 e no art. 196, da Constituição. Os incisos I e II do art. 2º1,
tratam das receitas provenientes dos royalties e da participação especial de-
corrente da extração do petróleo no Pré-Sal. O inciso III do mesmo artigo,
afirma que será destinado 50% (cinquenta por cento) dos recursos recebidos
pelo Fundo Social, previsto na lei nº 12.351/20102. A Lei dos Royalties do
Petróleo determina, ainda, a repartição dos recursos dos royalties na pro-
porção de 75% (setenta e cinco por cento) para investimentos na educação
e 25% (vinte e cinco) para saúde. 

Segundo Prado (2016), os repasses para educação poderia chegar em
2022, quando se deve encerrar o atual Plano Nacional de Educação, em torno
de R$ 84 bilhões (oitenta e quatro bilhões de reais), o que poderia ser um
investimento extremamente significativo para políticas públicas educacio-
nais. Porém, a exploração de recursos minerais como petróleo implica em
complexas contradições sociais, econômicas e ambientais. Se por um lado
a extração do petróleo gera grandes volumes de recursos financeiros, por
outro é um recurso natural limitado. Além disso, sua extração e processa-
mento causa, ainda que potencialmente, grandes riscos ambientais. Nesse
sentido, para Gilberto Bercovici (2011) os recursos gerados pela exploração
do petróleo devem ser destinados à persecução de objetivos públicos, como
a compensação de seus efeitos danosos, a justiça intergeracional e a demo-
cratização econômica.

As políticas públicas educacionais certamente são uma das formas mais
proveitosas para investimentos de vultosos recursos como os oriundos do
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Pré-Sal. Conforme Paro (apud MENDES, 2013), a educação, como apropria-
ção da cultura produzida historicamente pela sociedade, tem um papel funda-
mental de possibilitar que grupos e classes sociais que têm seus direitos ne-
gados possam compreender a própria realidade social de subordinação. 

Em uma sociedade contraditória como a brasileira, a definição dos re-
cursos públicos para efetivação de políticas e direitos sociais é decisiva para
o desenvolvimento econômico e social do país. Porém, recentes alterações no
regime de exploração do petróleo na camada Pré-Sal, reduziram drasticamente
as expectativas iniciais sobre os recursos que seriam destinados à educação e
saúde. Essas alterações demonstram os embates que são travados em um setor
estratégico para a economia e para o desenvolvimento social. Explicita tam-
bém as dificuldades que ainda se enfrenta para destinação de recursos para fi-
nanciamento de políticas públicas e efetivação de direitos sociais. 

CONCLUSÃO
Ao longo do artigo procuramos demonstrar a relação existente entre a afir-
mação dos direitos sociais e o surgimento das políticas públicas como meio
para realização concreta destes direitos. Essas categorias surgem no con-
texto das transformações que ocorreram nos Estados, ampliando sua esfera
de intervenção social e econômica. O chamado Estado social não significa
um “novo” Estado, mas a constituição de mecanismo institucionais que
visam a efetivação de políticas de bem-estar e o atendimento às necessidades
básicas da sociedade, em especial para grupos sociais vulnerabilizados

As teorias liberais e suas repercussões no direito positivo, foram im-
portantes para afirmação de direitos de primeira geração, mas se demons-
traram insuficientes logo em seguida, diante das novas reivindicações so-
ciais, principalmente com os conflitos advindos com o capitalismo
industrial. Isso se mostrou mais evidente com a crise econômica do final da
década de 1920 e com as duas Guerras Mundiais. Os direitos sociais surgem,
portanto, não como meras concessões parlamentares, inovações doutrinárias
ou afirmações em tratados internacionais. Essa categoria de direitos, que
marca o constitucionalismo do século XX, é resultado de profundas contra-
dições e embates, da crise do liberalismo e da necessidade da intervenção
estatal para o cumprimento de medidas sociais e econômicas. 

Se, por um, lado as crises econômicas assolavam as parcelas mais vul-
neráveis da sociedade, por outro, as lutas reivindicatórias e os processos re-
volucionários, como no México (1910) e na Rússia (1917), para citar apenas
duas experiências do início do século passado, provocaram mudanças que im-
plicaram na afirmação dos direitos sociais. Não caberia ao Estado e ao direito
apenas uma postura abstencionista, mas deveria agir no sentido da promoção
de igualdades materiais. Necessidades básicas como moradia, alimentação,
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previdência social, proteção aos trabalhadores, saúde e educação, dentre ou-
tras, passam ao status de direitos, e são positivadas em normas constitucionais. 

O Brasil acompanha esse processo de ampliação das funções do Estado
e da afirmação de direitos sociais. Tendo como marco temporal a década de
1930, diversos direitos de natureza coletivas são incorporados ao texto das
constituições. Desde 1934, a educação é elencada entre os direitos sociais
mais relevantes. A educação ganhou destaque na Constituição de 1988, que
não apenas estabelece diretrizes e sua organização como sistema nacional,
mas especificou de forma detalhada metas orçamentárias. O financiamento
das políticas públicas permanece como condição fundamental para efetiva-
ção dos direitos sociais. Porém, em 2005 ocorre algo que seria imprevisível
quando da promulgação da Constituição, a descoberta do petróleo no Pré-
Sal, que colocou o Brasil entre as maiores reservas petrolíferas do mundo.

Diante da potencial riqueza, passou-se a discutir a partilha dos royalties
da exploração do petróleo no Pré-Sal. A solução proposta pelas leis nº
12.351/2010, que criou o Fundo Social, e nº 12.858/2013, Lei dos Royalties
do Petróleo, seria a destinação integral destes recursos para as áreas da edu-
cação e da saúde, com especial atenção à primeira. Seria a realização da pro-
messa de efetivação do direito à educação no país?

No entanto, é na esfera da política onde se tomam as decisões acerca
dos direitos sociais e das políticas públicas. Nos últimos anos, principal-
mente a partir das eleições gerais de 2014, a política brasileira passa por um
período de profunda crise, tendo como auge o impedimento, em 2016, da
presidenta eleita democraticamente. Uma das primeiras medidas legislativas
tomadas pelo Congresso Nacional, após o processo de impeachment, foi a
alteração do marco regulatório da exploração do petróleo no Pré-Sal, que
implicou na diminuição considerável da distribuição dos royalties para edu-
cação. Não nos cabe, pelos limites deste artigo, analisar o contexto político
e legislativo em que se deu as alterações do marco regulatório do petróleo. 

Porém, é possível concluir que a promessa constitucional, que remonta
à década de 1930, efetivação material da educação como direito social per-
manece extremamente atual. As modificações legislativas da exploração do
Pré-Sal realizadas no contexto da crise política brasileira, demonstram que
a efetivação ou não do direito social à educação, por meio de recursos oriun-
dos do petróleo brasileiro, ainda está indefinida. Será na arena da política,
com suas contradições e interesses de grupos e classes sociais, que se deci-
dirá a destinação dessa riqueza nacional. Esperamos que, conforme o projeto
constituinte de 1988, a educação seja priorizada como condição necessária
para construção do desenvolvimento socioeconômico nacional.

SUMÁRIO



NOTAS

1 Art. 2º Para fins de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput
do art. 214 e no art. 196 da Constituição Federal, serão destinados exclusivamente
para a educação pública, com prioridade para a educação básica, e para a saúde,
na forma do regulamento, os seguintes recursos:

I - as receitas dos órgãos da administração direta da União provenientes
dos royalties e da participação especial decorrentes de áreas cuja declaração de
comercialidade tenha ocorrido a partir de 3 de dezembro de 2012, relativas a con-
tratos celebrados sob os regimes de concessão, de cessão onerosa e de partilha de
produção, de que tratam respectivamente as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997,
12.276, de 30 de junho de 2010, e 12.351, de 22 de dezembro de 2010, quando a
lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica
exclusiva;

II - as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios provenien-
tes dos royalties e da participação especial, relativas a contratos celebrados a partir
de 3 de dezembro de 2012, sob os regimes de concessão, de cessão onerosa e de
partilha de produção, de que tratam respectivamente as Leis nºs 9.478, de 6 de
agosto de 1997, 12.276, de 30 de junho de 2010, e 12.351, de 22 de dezembro de
2010, quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na
zona econômica exclusiva;

III - 50% (cinquenta por cento) dos recursos recebidos pelo Fundo Social de
que trata o art. 47 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, até que sejam
cumpridas as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação;

IV - as receitas da União decorrentes de acordos de individualização da pro-
dução de que trata o art. 36 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.

2 Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a exploração
e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob
o regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; cria
o Fundo Social - FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos; altera dis-
positivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras providências.
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GUARDIÕES DA HIPOCRISIA COLETIVA 
E A HIPNOSE SOCIAL

Marcio José Silva1

Jacson Gross2

Resumo: A sociologia de Pierre Bourdieu é pouco estudada pelos juristas.
Após décadas de estudos Bourdieu afirmará que os juristas realizam um
papel de guardiões da hipocrisia coletiva. Isso expõe uma realidade sobre
os juristas e a norma: o texto jurídico por si só refere-se a todos como sendo
iguais perante a lei. Todavia, na perseguição de justiça social e equilíbrio
de direitos, isso não acontece. Assim, uma reflexão profunda de qual o
papel e como consideramos e conduzimos o Direito, qual fenômeno social
é necessário. O processo básico é a reunião de dados relacionados a al-
guns indicadores, confrontação com o texto da norma e, por fim, analisar
quão hipnotizadas são as massas pela aparência de políticas de inclusão,
num país que sequer aceita as políticas afirmativas.

Palavras-chave: Hipocrisia; Políticas de Exclusão; Inclusão; Massas.

Abstract: Pierre Bourdieu’s Sociology is little studied by the jurists. After
decades of studies Bourdieu will claim that jurists play a role as guardians
of collective hypocrisy. This exposes a reality about jurists and the norm:
the legal text per se refers to everyone as being equal before the law. How-
ever, in the pursuit of social justice and the balance of rights, this does not
happen. Thus, a deep reflection of the role and how we consider and con-
duct the Law, which social phenomenon is necessary. The basic process
is the gathering of data related to some indicators, confrontation with the
text of the norm and, finally, analyzing how hypnotized the masses are by
the appearance of inclusion policies in a country that does not even accept
affirmative policies.

Keywords: Hypocrisy; Exclusion Policies; Inclusion; Crowds.
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INTRODUÇÃO
Pierre Bourdieu, francês descendente de berbers, do norte da África, viven-
ciou a realidade de uma França bipartida em duas realidades distintas: a dos
europeus, considerados tais pela sua longa ascendência no continente; a dos
outros, na qual se encontrava uma enorme população de imigrantes das an-
tigas colônias francesas, esquecidos e cujas políticas públicas e legislação
eram preparadas e efetivadas com a exclusão de tais dos direitos elementa-
res, especialmente educação, moradia, saúde e trabalho.

Na verdade, o Brasil e boa parte do planeta enfrenta igual disparidade,
especialmente nos dias atuais nos quais multidões de refugiados perambu-
lam pelo planeta, estando sempre numa situação de insegurança e incerteza
jurídicas. Segundo relatório a ACNUR3 (2017, p. 5-9) são mais de 65 mi-
lhões de pessoas em busca de refúgio, sendo campeãs a Síria e a Colômbia.

Portanto, um país fronteiriço ao nosso, é o segundo colocado em número
de refugiados no mundo, algo que impacta diretamente o Brasil. Há no Brasil,
todavia, os que são refugiados de sua própria nação, aqueles que são esbulha-
dos dos seus direitos básicos, tais como os previstos na Constituição Federal
(art. 6°), a saber: educação, saúde, moradia, trabalho, transporte, lazer, segu-
rança, previdência social etc. São milhões de cidadãos sem cidadania.

Esses, a quem Bourdieu chamará de “excluídos do interior”, no caso
francês por estarem, de fato, nos interiores e, por essa razão esquecidos pelo
poder central, no Brasil assumirá novos contornos com pessoas que não estão
necessariamente à margem do país ou cidade, mas verão ocorrer o seguinte:

O “paradoxo do mentiroso” não é nada, perto das dificuldades provocadas
pela própria mentira. Nada pode elucidar melhor esse tipo de mecanismo
que as palavras de excluídos com prazo marcado, nos quais coexiste a luci-
dez mais completa sobre a verdade [...] de entrar no jogo da ilusão, talvez
para gozar do tempo de liberdade e gratuidade que a instituição oferece:
aquele que assumir a mentira da instituição está votado, por definição, à
dupla consciência e ao double-blind (BOURDIEU; CHAMPAGNE, 2012,
p. 484).

Ainda que o sociólogo estivesse analisando de maneira sistemática as
mazelas do sistema educacional francês, apresentando a ironia dos incluídos
que jamais adentram, que ele nominou como “paradoxo da mentira”, sabe-
se que essa mesma dinâmica permeia as relações sociais, especialmente no
dito Estado Democrático de Direito.

O que é expresso no texto Constitucional (passim) com a ilustre, porém
falaciosa afirmação “todos são iguais perante a lei” ou em seu preâmbulo a
intenção de criar uma nação na qual prevaleça “desenvolvimento, igualdade
e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
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preconceitos”, torna a sociedade brasileira hipnotizada por situações que
não existem e, talvez, jamais existirão. 

Portanto, as questões basilares da sociedade brasileira são: o que estamos
realizando para mitigar tais diferenças abissais? Qual o papel do Direito nesse
processo? Por que os juristas parecem sempre agir in perpetuum quo e não
apenas na manutenção de status? Analisar questões estruturais pode auxiliar
a encontrar a resposta a tais questionamentos.

hIpOCRISIA COLETIVA E hIpNOSE SOCIAL
O Brasil tem larga experiência em ter uma esmagadora população de esque-
cidos, desde os ‘sem-teto’ que vivem em centros urbanos, até os que são ex-
pulsos às periferias das metrópoles ou do país. A própria concepção de pe-
riferia necessita, assim, ser reconsiderada. Num relatório da ONU de 1995,
declarou-se: “Uma vez que o status na sociedade contemporânea é muitas
vezes equiparado ao poder de renda, as mulheres sofrem uma subvaloriza-
ção importante do seu status econômico” (HAQ, 1995, p. 2).

Bem, passados mais de 20 anos, a realidade brasileira permanece inal-
terada, com parcos avanços obtidos entre os anos de 2003 e 2015 que, atual-
mente, estão sendo lentamente corroídos pelas políticas do governo atual.
Nesse sentido, é impossível não lembrar das palavras de Paulo Freire, que
falava sobre os “esfarrapados do mundo”, os quais:

Quem melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o sig-
nificado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles,
os efeitos da opressão? Quem, mais que eles para ir compreendendo a necessi-
dade de libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis
da sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar
por ela (FREIRE, 2013, p. 42, 43).

Freire expôs o cerne da questão ao mencionar que a opressão que existe
só pode ser vencida pelas ações conjuntas, tanto do oprimido que vê e reco-
nhece sua condição, bem como do opressor que compreenda seu papel. A ação
deve ser conjunta porque, conforme diz o escritor, “ninguém se liberta sozinho,
também não é libertação de uns feita para os outros” (FREIRE, op. cit., p. 74).

Não há, tampouco, libertação mágica. A falácia de que se proverá a so-
lução para os problemas brasileiros, nada mais é que outro “paradoxo men-
tiroso”. O mesmo se dá com o mecanismo de falsa militância que busca lan-
çar uns contra os outros, pois, a libertação “deve ser feita para eles e não
com eles [os oprimidos]” (FREIRE, ibidem, p. 75).

Assim, em consonância com o que Bourdieu dizia, Freire alertava aos
danos das falácias produzidas com a intenção de induzir ao engano, as ‘soluções’
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de estrutura piramidal que parte do topo à base, como se os que necessitam
de libertação fossem insuficientes em capacidade de promover sua liberdade.
Não é o jogo de guerra ideológica que produz a liberdade, mas a ação em prol
da liberdade.

Bourdieu elaborou uma análise crítica da sociedade à base da consta-
tação que essa retroalimenta suas incoerências e injustiças por meio de um
elaborado sistema de reprodutibilidade que se expande em todas as ativida-
des sociais, desde a família, passando pela escola e chegando às relações de
poder simbólico e estrutural que, por fim, refletem a constituição do Estado
como um ente parasitário, ainda que necessário. É evidente que uma rápida
olhada por essa concepção de Bourdieu causa muito choque dada a crueza
de sua exposição. E, como é costumeiro, falam prontamente que o sociólogo
é pessimista por apontar o problema, mas não uma solução. Aliás, crítica
essa também atribuída aos estudos de Paulo Freire.

Contudo, não compete à sociologia apontar soluções para os problemas
que a sociedade cria, embora possa essa, com a análise crítico-dialética, ofe-
recer indícios e direcionamentos a partir de qual a possível origem dos males
sociais, especialmente quanto à axiologia que rege as relações sociais. Assim,
há certo mal estar porque a sociologia tem o dever de denunciar a chaga para
que a sociedade busque seu tratamento. Para os juristas e operadores do Di-
reito, Bourdieu (1986, p. 4) causa um verdadeiro desconforto, pois:

Ao contrário da hermenêutica literária ou filosófica, a prática teórica de in-
terpretação de textos legais em si não é um fim, diretamente orientada
para fins práticos, concebida para identificar os efeitos práticos; sua eficá-
cia é percebida na restrição de sua autonomia. Assim, as diferenças entre os
“intérpretes autorizados” são necessariamente limitadas e a coexistência de
uma pluralidade normas jurídicas concorrentes é eliminada pela definição do
ordenamento jurídico. Como um texto religioso, filosófico ou literário o
texto jurídico é uma questão de lutas para se apropriar da força simbó-
lica nele trancado em um estado potencial. Mas, como os juristas podem
discordar sobre textos para os quais nunca é necessário um imperativo abso-
luto, eles são resistentemente inseridos num corpo fortemente integrado de
instâncias hierárquicas que são capazes de eliminar os conflitos entre intér-
pretes e interpretações. E a concorrência entre os intérpretes encontra sua li-
mitação no fato de as decisões judiciais não poderem ser distintas como
puros golpes de força política, assim, apresentam-se como necessários de
uma interpretação extremamente distintiva como de textos unânimes: como o
da Igreja, também da escola, o Judiciário se organiza segundo uma hierarquia
rígida não só os órgãos judiciais e os seus poderes, de modo que suas deci-
sões e interpretações sejam autorizados, mas também seus padrões e
fontes que lhes dão autoridade para essas decisões. (grifos nossos)
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O ponto de vista do sociólogo francês é muito explícito quanto aos ju-
ristas e sua prática. Não age esse em torno de uma necessidade social, mas
sim para estabelecer e manter sua hierarquia intacta, numa trama intranspo-
nível de estrutura piramidal, sempre formando castas de uns que estão au-
torizados a interpretar a lei, as interpretações que são permissíveis e os que
detêm o verdadeiro poder de decisão no Judiciário, sempre acima de ques-
tionamentos ideológicos, posto que a questão do jogo de poder precise res-
peitar as normas da coexistência.

Como ele mesmo diz, na introdução do referido artigo, é prática recor-
rente do Direito apresentar teorias novas para práticas velhas. A relação entre
Bourdieu e o Direito permaneceu ácida e, evidentemente, sua sociologia tor-
nou-se anátema para os juristas. Em 1991 (p. 95) ele espeta novamente o Di-
reito e juristas, cunhando a expressão “guardiões da hipocrisia coletiva”, pois:

A formulação de uma sociologia do direito pressupõe a superação do dualismo
sociologia/direito, resultado de um modo de pensar em geral dualista, criador
de antagonismos. Este era o problema epistemológico das ciências sociais que
mais perturbava Bourdieu: o pensamento dualista com seus diversos antago-
nismos, tais como interno/externo, absolutismo/relativismo, verdade/história
e, particularmente nas ciências jurídicas, direito como ciência/direito como
ideologia, formalismo/instrumentalismo Para superar esse dualismo nas ques-
tões jurídicas, Bourdieu esboçou uma sociologia crítica do direito, cujo objeto
é tanto o direito positivo como a teoria jurídica dividida em formalista/instru-
mentalista. Bourdieu critica o formalismo por considerar o direito um sistema
fechado, que se desenvolve historicamente em função da dinâmica interna de
seus conceitos e métodos, independentemente do mundo social. [...] O instru-
mentalismo, por sua vez, é criticado por Bourdieu por conceber o direito e
a ciência jurídica como uma expressão direta da determinação econômica
e dos interesses dos grupos dominantes.

Assim, os juristas de modo geral atêm-se à formulação bourdiniana de
habitus, como se sua sociologia fosse resumida à somente essa questão. Na
verdade, não é comum ou agradável aos ‘guardiões’ ouvir a verdade, pois,
é fato social que o Direito não socorre os que estão em situação de desolação
social, basta visualizar que no Brasil os supostos sujeitos de direitos (deten-
tores de direitos e deveres), são transformados em personagens de direitos
(figuram como tais, mas arcam com deveres, não alcançam os chamados di-
reitos, especialmente os sociais). Os juristas, de modo geral, como fazem
parte de uma casta intocável, desconhecendo realidades de São Paulo, por
exemplo, onde em seu extremo leste há pessoas cuja renda per capita não
passa de meio salário mínimo (falando de generalizações), creem que tudo
está dentro da normalidade social.
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Apenas o básico o Direito não se abrir às é um indicativo de sua arro-
gância sistemática. Para aliviar a necessidade que essa Ciência Social tem
das demais áreas, numa relação interdisciplinar, criam-se Sociologia jurí-
dica, Antropologia jurídica, Filosofia jurídica, que só serão acreditadas se
forem proferidas por pessoas que, normalmente, não são dessas áreas de es-
tudo, mas são acreditados por serem formados em Direito, algo que não é
visto em nenhuma das Ciências acadêmicas.

Sob esse prisma, podemos dizer que o Direito cria uma hipnose social,
uma falsa sensação de catarse, primeiramente nos que o operam, mas tam-
bém em toda a sociedade, posto que, como se diz que a lei é para todos e
todos são iguais para ela, pensa-se no Direito como sendo soberano, into-
cável e, acima de tudo, perfeito para regular as relações sociais e as estrutu-
ras políticas e de poder.

Não é! O exemplo mencionado no começo desse capítulo evidencia os
lapsos que o Direito deixa em virtude de sua soberba sabedoria: as leis, que
não são fruto da sociedade em que são postas, tampouco, serão obedecidas
ou observadas como sendo algo de relevância. Assim, não é o Brasil o ‘país
onde há leis que não pegam’, mas sim leis que não são produzidas pela rea-
lidade e contexto social em que será inserida.

hIpOCRISIA E hIpNOSE
A expressão “hipocrisia coletiva” pode parecer chocante num primeiro mo-
mento. Não obstante, é a que melhor define a sociedade em que vivemos.
Hipocrisia é de origem grega, hupokrisis, inicialmente aplicada aos artistas
que atuavam, fingiam, especialmente na tragédia grega, o instrumento para
catarse social daquela sociedade.

Com o passar dos anos ela manteve seu teor artístico, porém, com o
sentido de criar ilusão ou engano. Vale ressaltar que essa ação está aliada ao
sufixo krisis (em grego κρίση), indicando o processo em que estava envol-
vido o artista da tragédia grega. Igualmente, em nossos dias, a hipocrisia
será aliada à crise ontológica que o sujeito vive na sociedade hipermoderna. 

O linguista Chomsky (2011) define a hipocrisia como sendo, basica-
mente, o ato ou efeito de esperar que outros façam aquilo que não estamos
dispostos a fazer. Numa entrevista lê-se:

Esse tipo de moralidade de duas faces proporcionou um modelo para os pro-
testos mundiais dos opositores de esquerda da guerra da coalizão liderada
pelos americanos contra o Iraque. A esquerda estava disposta a tolerar os
atos mais hediondos do terrorismo de estado pelo regime de Saddam
Hussein, mas era implacável em sua hostilidade à intervenção dos governos
democráticos ocidentais, tanto no interesse de sua própria segurança quanto

SUMÁRIO



na emancipação do povo iraquiano. Esta é uma escrita de hipocrisia grande
(tradução livre)

Essa moral dúbia, que no Brasil é chamada de ‘jeitinho’, está presente
nas relações sociais como um todo. Nesse sentido, quando Bourdieu define
a hipocrisia, ele a chamará de coletiva porque serão todos no mesmo pro-
cesso de engano mútuo e ilusório com o intuito de se fazer crer numa reali-
dade que não existe.

Chomsky cita um exemplo muito bem acabado: aquilo que é conside-
rado democrático e legítimo contra o país ‘A’ é considerado ilegítimo e ilí-
cito contra ‘B’, mesmo quando o mesmo problema está em questão. Há uma
celeuma infindável que cria modelos diferenciados de democracia e cida-
dania, como é comum no Brasil: as violações de direitos de homens brancos
é um problema; se o problema afeta as mulheres, é algo de somenos impor-
tância; se o assunto se refere a negros transgenêros, deficientes e outros mi-
norizados4, como indígenas, não há problema, há um estorvo social porque
tais pessoas são o refugo da sociedade.

Nesse sentido, Chomsky (1997, p. 261) amplia situação com a seguinte
declaração:

“O povo é uma grande besta que precisa ser domada”, declarou Alexander
Hamilton. Fazendeiros rebeldes e independentes tinham de ser ensinados, às
vezes à força, que os ideais dos panfletos revolucionários não deveriam ser
levados demasiadamente a sério. O povo comum não poderia ser repre-
sentado por cidadãos como eles mesmos [do povo], que sabem de suas
agruras, mas por gente educada [da pequena nobreza], mercadora – ad-
vogados e outros homens responsáveis, aos quais poderia ser confiada a
defesa de tal privilégio (grifo nosso).

Com verossimilhança Chomsky expõe o que Bourdieu denuncia: as
pessoas comuns são entregues aos homens cultos, letrados na lei, que são
os legitimados pelo sistema como únicos possíveis de defender os interesses
dos oprimidos. Ao passo que Bourdieu e Freire tanto defendiam a emanci-
pação desses, os juristas persistem em defender o privilégio.

Essa atuação dos juristas é tão aguerrida que a Constituição (art. 133)
é expressa: “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos li-
mites da lei.” (grifo nosso). Ou seja, admite-se que não existe administração
de justiça e, pior, que sem a figura do advogado essa é inviável.

Assim, os que são a maioria do povo, mulheres, pobres, crianças e, fun-
damentalmente, negros, estarão sempre à mercê de profissionais cujo ofício
é, por natureza, privado e caro. Não erram os advogados em cobrarem por
SUMÁRIO



seus serviços porque é sua profissão, mas atrelar a administração da Justiça
à pessoa do advogado significa que milhões jamais terão acesso a essa.

A hipocrisia coletiva, contudo, mantém o sistema como sendo natural
e essencialmente correto, como se nada pudesse ser feito ou como se tudo
estivesse harmonicamente conjuntado. E são esses, em sua maioria os que
ocupam os cargos essenciais na República, sejam eles no Legislativo ou no
Executivo. Isso sem considerarmos o Poder onde eles devem estar natural-
mente: o Judiciário.

A guisa de exemplo, em quase 130 anos de República, com exceção
dos oito militares que foram presidentes, houve seis civis que não eram ad-
vogados; todos os demais presidentes eram advogados. Ainda entre esses
civis que não eram advogado, somente dois não tiveram vice-presidente ad-
vogado e todos tinham em seu Ministério um número considerável de ju-
ristas (SILVA, 2017).

Portanto, é evidente que vivemos no clima da hipocrisia coletiva e sua
assessoria: a hipnose social. O que é hipnose? A seguinte definição é muito
interessante:

A hipnose é uma técnica que lhe permite atingir esse estado alterado de
consciência, o estado em que você sonha acordado, deliberadamente e di-
recionar sua atenção para objetos específicos, com o intuito de alcançá-los.
Na hipnose, assim como sonhar acordado, você estará ciente e consciente,
embora se esqueça de distrações externas (HEWITT, 2009, p. 9).

A definição mostra com clareza o efeito da hipnose: manter a pessoa
focalizada, consciente, mas, ao mesmo tempo, iludida. Sonhar acordado é
o que a hipocrisia coletiva cria ao fazer as pessoas acreditarem na ilusão de
que existe como mencionamos inicialmente, liberdade, igualdade e não pre-
conceito. Mentiras enganosas e sedutoras.

O Brasil é um dos países que mais mata, especialmente negros e mu-
lheres. No país, 77% dos homicídios que acontecem são contra homens ne-
gros, com idade entre 15 e 29 anos, uma morte a cada 23 minutos aproxi-
madamente (SILVA, 2017, p. 286). As mulheres não ficam para trás: 13 são
assassinadas por dia, uma estuprada a cada três horas, sendo esses números
de casos denunciados, podendo as cifras reais sejam muito piores (SILVA,
ibidem, p. 260).

A situação de homoafetivos não é muito diferente: um homossexual é
assassinado a cerca de cada 25 horas por dia (SILVA, 2017b, p. 23). Nova-
mente, não sabemos os números reais, pois, a hipocrisia coletiva e a hipnose
social não nos permitem ver o que realmente acontece. Somos todos enga-
nados e iludidos pela falsa percepção de que a sociedade brasileira é plural
e democrática.
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Portanto não nos surpreende a realidade fria, ao confrontarmos como
ideal ainda inexistente de políticas públicas que promovam a justiça social
tão ansiada por todos. Bucci (2006, p. 41) ensina:

[...] políticas públicas são programas de ação governamental visando a coor-
denar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a reali-
zação de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.
Políticas públicas são metas coletivas conscientes e, como tais, um pro-
blema de direito público, em sentido lato.

A definição sobre políticas pública é relevante, simples e direta: ação
do Estado para criar mecanismos de redistribuição dos bens da nação para
que o bem coletivo, apregoado na Constituição seja tornado verdadeiro e
realista. Torna-se questão de Direito Público pelo protagonismo do Estado,
mas não é isoladamente uma questão desse sozinho.

Na verdade, entre os atores que podem produzir políticas públicas,
estão os públicos (de notoriedade reconhecida, incluindo os políticos, gran-
des burocratas os técnicos e especialistas no assunto da política pública) e
os atores privados (trabalhadores, empresários e sociedade civil como um
todo). O que ocorre no Brasil?

No Brasil, onde reina a hipocrisia coletiva no sentido pleno, vê-se que,
ainda que existam algumas ações do Estado, essas são pontuais e fracas. Por
quê? Pelo fato de os atores privados, hipnotizados, não verem o óbvio: a ne-
cessidade de sua ação. É o país do paternalismo desregrado, no qual se es-
coram primeiros os ricos e, se restar espaço, os pobres.

Nesse contexto, o Direito luta arduamente para se manter em sua posi-
ção soberana, senhor da lei e aquele que dita o certo e o errado, chegando a
ser o ‘guardião’ que interpreta a Constituição, criando um dissenso entre o
que é previsto, o que é entendido e o que é factual.

Em tudo isso, o povo, as multidões permanecem isoladas, marginali-
zadas e sem seu necessário amparo. Não se fala em socorro financeiro pon-
tual, mas num Projeto de Poder que inclua o pobre, o negro, a mulher e todos
os que são historicamente esquecidos e expulsos da dinâmica social. Até
vermos isso acontecer, viveremos somente a hipocrisia coletiva e sua par-
ceira, a hipnose social.

CONCLUSõES
Como Bourdieu indicou em seus estudos, essa relação de isomorfia entre po-
sições sociais e práticas, as quais no nosso país são ignoradas ou pior ainda
encaradas como uma realidade sem possibilidade de mudança, sem um olhar
de estranhamento, leva-nos para a uma hipocrisia coletiva e a hipnose social,
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nas quais estamos imersos sem perceber.
O mínimo de afastamento faz-nos perceber o quão complexa é a socie-

dade na qual estamos inseridos, onde as leis, normas, regulamentos... são
diferentemente interpretadas (ou alcançadas) em função da classe, orienta-
ção sexual, gênero, cor ou camada social a qual pertence o cidadão. Coti-
dianamente nos deparamos com essas disparidades na mídia - que muitas
vezes é reprodutora ou faz com que percebamos essas incongruências como
uma normalidade, e até as reproduzimos – um branco, pertencente à camada
média, comete um crime de transito, terá certamente um tratamento legal
diferente de um negro pertencente à camada baixa, que cometa o mesmo
crime. Esse distanciamento e estranhamento são necessários para que te-
nhamos criticidade em relação ao habitus e ofereçamos a possiblidade de
mudança social.

Todos somos iguais perante a lei, no entanto, o Estado possui o condão
de fazer com que a lei seja atingida, entendida, abraçada e perpassada por todos
e para todos. De que adianta a lei ser a mesma para todos se a realidade social
dos indivíduos é abissalmente diferente? Como dizia Boaventura de Souza
Santos “ Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza;
e temos o direito a sermos diferentes quando a nossa igualdade nos descarac-
teriza . Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de
uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”.

SUMÁRIO



NOTAS

1 Mestrando pelo programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História
da Cultura e graduado em Ciências Sociais pela Universidade Presbiteriana Mac-
kenzie, São Paulo – SP. Contato: <msilva.mackenzie@gmail.com>.

2 Mestre em Direito e graduado em Direito pela Universidade LaSalle - Uni-
LaSalle, Canoas – RS. Contato: <jacson.gross@gmail.com>.

3 Alto Comissariado da ONU para Refugiados ou United Nations Refugee
Agency (UNHCR).

4 Opta-se pelo termo minorizado porque se entende que alguns grupos so-
ciais são estrategicamente rebaixados à sub-cidadania. Não é uma questão numé-
rica porque os negros e deficientes no Brasil, por exemplo, são parcelas conside-
ráveis, mas são tratados com menoridade de valor e condições.

REFERÊNCIAS

BOURDIEU, Pierre. La force du Droit. Elemments pour une sociologie du
champ juridique. Actes de la recherche en science sociales, vol. 64,
set./1986, p. 3-19. (tradução livre)

______. “Les juristes, gardiens de l’hypocrisie collective”. In: CHAZEL,
François; COMMAILLE, Jacques (orgs.). Normes juridiques et régulation
sociale. Paris, LGDG, 1991. (tradução livre)

______; CHAMPAGNE, Patrick. “Os excluídos do interior”. In: BOUR-
DIEU, Pierre (Org.). A miséria do mundo. 9ª. Ed. Petrópolis: Vozes, 2012.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro
de 1988. Diário Oficial [da] União, Brasília 5 out. 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompila-
do.htm>. Acesso em 12 nov. 2017.

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e políticas públicas.
São Paulo: Saraiva, 2006.

SUMÁRIO



FREIRE, Paulo. pedagogia do Oprimido. 54ª. Ed. Petrópolis: Vozes, 2013.

HAQ, Mahbub ul (Org.). human Development Report 1995. New York:
Oxford University Press, 1995. 

HEWITT, William. hipnose para iniciantes. São Paulo: Universo dos Li-
vros, 2009.

SILVA, Marcio José. Caverna do Ódio e preconceito. Curitiba: CRV, 2017b.

______. Jamais Esqueceremos. Terrorismo de Estado no Brasil. Rio de Ja-
neiro: Lumen Juris, 2017.

WINDSCHUTTLE, Keith. The hypocrisy of Noam Chomsky. quadrant
Online, Sydney, 3 jun. 2011. Disponível em: <https://quadrant.org.au/opi-
nion/qed/2011/06/the-hypocrisy-of-noam-chomsky/>. Acesso em: 12 nov.
2017.

SUMÁRIO



MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA: POR UMA PRÁTICA
TRANSFORMADORA

Ana Paula Rocha do Bomfim 
Doutora em Família na Sociedade Contemporânea
Universidade Federal da Bahia
Bahia

Míris Jaira Rodrigues Silva
Acadêmica do curso de Direito 
Universidade Federal da Bahia
Bahia

Resumo: O presente artigo tem por objeto a prática transformadora da
Mediação de Conflitos por meio do estudo da conflituosidade e dissemi-
nação da mediação como forma de resolução de conflitos. O objetivo é
demonstrar o potencial transformador da mediação como método de
acesso à Justiça e transformação social ao identificar lideranças para fins
de sensibilização e capacitação. Encontra justificativa na realidade con-
juntural da sociedade em situação de vulnerabilidade A pesquisa acon-
teceu no período entre maio de 2016 a agosto de 2017, em 12 (doze)
bairros da cidade de Salvador, escolhidos aleatoriamente. A metodolo-
gia utilizada no trabalho é a triangulação metodológica, por associação
de diversas metodologias, dentre elas pesquisa-ação, observação etno-
gráfica, observação participante, pesquisa bibliográfica e pesquisa em-
pírica mediante a coleta, tabulação e análise de resultado. O artigo inicia
pela apresentação de aspectos conjunturais, na sequência - objeto do es-
tudo, problema, aporte teórico e percurso intervencionista. Em seguida,
a proposta metodológica, os resultados, discussão dos mesmos e apre-
sentação das conclusões momentâneas, uma vez que a presente investi-
gação encontra-se em andamento. 

Palavras-chave: Conflituosidade; Mediação; Comunidade.

Abstract: The purpose of this article is to transform the practice of Conflict
Mediation through the study of conflict and dissemination of mediation as
a means of conflict resolution. The objective is to demonstrate the transfor-
mative potential of mediation as a method of access to justice and social
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transformation by identifying leaderships for awareness and empowerment
purposes. It finds justification in the conjunctural reality of the society in sit-
uation of vulnerability The research happened in the period between May
of 2016 to August of 2017, in 12 (twelve) districts of the city of Salvador,
chosen at random. The methodology used in the work is the methodolog-
ical triangulation, by association of several methodologies, among them
action research, ethnographic observation, participant observation, bib-
liographic research and empirical research through the collection, tabula-
tion and analysis of results. The article begins with the presentation of con-
junctural aspects, In the sequence - object of the study, problem, theoretical
contribution and interventionist course. Then the methodological proposal,
the results, discussion of them and presentation of the momentary conclu-
sions, once the present research is in progress

Keywords: Conflict; Mediation; Community.

1. pOR UM OLhAR INICIAL ATRAVÉS DO ESCOpO DA
INVESTIGAÇÃO
O presente trabalho baseia-se num estudo empírico realizado no Observa-
tório de Pacificação Social que tem embasamento na necessidade de se iden-
tificar os principais tipos de conflitos vivenciados pelas pessoas para, com
isso, possibilitar o uso da mediação como ferramenta aliada à promoção da
cultura do diálogo, do convívio pacífico e o empoderamento da comunidade
frente a insuficiência de um amparo judicial efetivo. A mediação comunitá-
ria aparece como meio de tratamento de conflitos e como possível resposta
a incapacidade estatal de oferecer uma jurisdição quantitativa e qualitativa
adequada. (SPENGLER, 2012, p.198). 

A proposta da Mediação Comunitária enquanto prática transformadora
é possibilitar o acesso à justiça de uma forma gratuita e menos desgastante
às pessoas com vulnerabilidade socioeconômica, possibilitando a essas au-
tonomia e empoderamento para lidar com as próprias questões, levando
sempre a comunicação e o respeito como base primordial para obtenção de
uma solução que seja de comum acordo a ambas as partes.

Analisando esses pontos, percebemos que o modo de solucionarmos
as situações conflituosas de forma acessível à comunidade perpassa pela
disseminação de um modelo que busque considerar o vínculo interpessoal
entre os envolvidos para a partir daí construir métodos que tendem a preser-
var essa ligação e com isso construir uma visão transformadora do conflito.
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A presente investigação parte do fato que o conflito é algo inerente as rela-
ções humanas, uma vez que as pessoas tendem a defender seus interesses
particulares em determinados momentos da vida. Desde 1848, o conflito é
entendido como uma luta pelo poder (MARX et ENGELS, 2004). É nesse
contexto que damos ênfase a mediação de conflitos enquanto prática res-
tauradora do diálogo e da noção de existência de um vínculo afetivo entre
pessoas em situações conflitantes. Logo, a mediação comunitária, se insere
numa perspectiva em que a prática da mediação de volta para e pela a co-
munidade. Os conflitos que ocorrem na convivência entre vizinhos, famí-
lias, colegas, amigos e conhecidos podem, nesse contexto, serem solucio-
nados com o apoio de alguém da própria comunidade que seja de confiança
das partes. A mediação comunitária traz uma perspectiva de garantir maior
autonomia para a própria comunidade na resolução dos litígios, possibili-
tando o empoderamento dos membros da comunidade frente, muitas vezes,
a ausência estatal quanto a necessidade de garantia de assistência jurídica.

A viabilidade da mediação como instrumento de pacificação propor-
ciona a comunidade caminhos fundamentais para evitar a propagação de ci-
clos conflituosos e da violência em diversos âmbitos de convívio interpes-
soal. A proposta da Mediação Comunitária é reduzir, considerando a
sistematicidade do conflito, o nível de certos tipos de violência dentro das
comunidades e, conseqüentemente, proporcionar um ambiente pacífico e
harmônico das relações culturais e afetivas inerente às comunidades, levan-
do sempre em consideração os ideais sociais e culturais de cada comunidade
e como a interação entre ela e as novas perspectivas do estudo jurídico pode
melhorar as relações comunitárias e possibilitar, harmoniosamente, o acesso
à Justiça. Conforme Caroline Wust (2014, p. 91)

A mediação comunitária emerge como uma nova maneira de olhar o con-
flito, que propicia uma real revolução no modo como o acesso à justiça é en-
carado, na relação entre as partes e na sociedade como um todo, uma vez que
almeja o tratamento da controvérsia, a prevenção da má administração dos
conflitos, a inclusão social e a convivência pacífica.

Para responder algumas questões deixadas no ar e para que melhor seja
compreendida proposta aqui colocada, necessário se faz traçar um percurso
histórico do ensino jurídico brasileiro, com fins ao desenvolvimento da re-
flexão sobre a formação na seara jurídica e os meios adequados de resolução
de conflitos.

A construção do percurso histórico do ensino jurídico brasileiro e o si-
tuar da inserção da práxis da inserção da Mediação de Conflitos como um
universo a ser apreendido enquanto práxis transformadora, emancipadora e
empoderadora no contexto pedagógico nas instituições de ensino superior
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do Brasil, faz-se não somente pertinente, como absolutamente necessário
para se compreender o processo de formação dos operadores do direito e a
efetivação do tríduo ensino, pesquisa e extensão na formação destes para a
construção de uma cultura de paz que se contrapõe à cultura do conflito.

A construção do percurso histórico dos cursos jurídicos, para o presente
estudo, perpassa por 03 (três) dimensões numérica, curricular e da inserção
da interatividade na práxis do ensino jurídico, sendo que nos apropriaremos
de duas delas como instrumentos que tem ligação direta com uma política
pública de acesso à justiça via Meios Adequados de Solução de Conflitos,
senão vejamos:

a) Da evolução quantitativa dos cursos de Direito: um percurso histórico
No início, a formação dos jovens brasileiros ocorria além mar, sendo

que, com o advento da independência, restava operada uma mudança de pa-
radigmas, no tocante a questão legislativa e conseqüentemente ao ensino ju-
rídico pátrio, porque se alvejava o interesse de formação dos seus próprios
quadros, com o dever a formação dos jovens pertencentes às elites que já
ocupavam o poder, visando a ocupação de posições de gestão diante a nova
realidade política. (BITTAR, 2006, p. 105)

Neste contexto, após duas tentativas frustradas, foram criados pela
Carta de lei de 11 de Agosto de 1827 os cursos São Paulo e de Olinda, im-
plantados em 1828, valendo ressaltar que durante o advento da criação des-
tes cursos deram inicio às discussões sobre justificativa e objetivos, bem
como acerca da perspectiva curricular e metodológica, questionando-se in-
clusive os limites de influência da Universidade de Coimbra no ensino ju-
rídico brasileiro, que ora se iniciava, a partir de uma reflexão sobre a for-
mação curricular doutrinária, inclusive bibliográfica, do operador do direito. 

Em um segundo momento, o país vivenciou a criação do Curso Livre
de Direito, na Bahia em 1891, terceiro curso jurídico do Brasil e primeiro
do Brasil República, seguido pela criação do Curso Livre do Rio de Janeiro
e de Belo Horizonte, com o claro florescimento do discurso liberal no ensino
jurídico (BASTOS, 2000, p.75-76). O centenário dos cursos jurídicos no
Brasil, em 1927, foi coroado contabilizando 14 (quatorze) cursos jurídicos
e 3.200 alunos matriculados (SIQUEIRA, 2000, p.35).

Em decorrência da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
brasileira, ocorreu uma primeira expansão significativa do ensino superior
jurídico brasileiro, uma vez que em 1963 passaram a existir 60 (sessenta)
cursos jurídicos em funcionamento.

Em 1980, ecoavam gritos em prol de uma renovação do ensino jurídico,
tendo em vista a necessidade de se rever paradigmas e propiciar o surgimen-
to de uma nova cultura jurídica com base humanística e voltadas à paz social
(LYRA FILHO, 1980, p. 18-19).
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Na década de 1990, o Brasil contabilizava 186 cursos de Direito dota-
dos da mesma estrutura curricular tradicional desde a reforma de 1973, de
sorte que, o ensino jurídico reproduzia a ideologia liberalista, como um mer-
cado saturado e descontentamento e insatisfação na formação dos bacharéis
(MELO FILHO, 1989, p.9-15). 

A formação jurídica estaria sendo colocada à prova devido a prolifera-
ção indiscriminada de cursos jurídicos e da inevitável queda da qualidade
decorrente dos interesses mercantilistas e da ineficiência de um conjunto de
critérios norteadores para a criação de cursos jurídicos (MEDINA,  2006,
p. 30).

b) Da evolução curricular dos cursos jurídicos no tempo e no espaço
Conhecendo a evolução histórica do número de cursos jurídicos no Bra-

sil, mister se faz compreender a evolução curricular do ensino jurídico.Se-
guindo a mesma lógica de análise temporal dos cursos, podemos afirmar que
os 02 (dois) cursos jurídicos criados no o período Imperial, traduziam o espí-
rito da Academia Jurídica, na sua acepção filosófica da palavra, uma vez que
as disciplinas estabelecidas deixavam por transparecer as bases político-ideo-
lógicas do império. (BASTOS, 1997, p. 36). Segundo Ferraz Júnior (1979),
os debates parlamentares que precederam a instalação dos Cursos de São
Paulo e Olinda teriam “uma orientação eminentemente escolástica, de sentido
dogmático onde o ensino devia limitar-se a textos previamente determinados
e à exposição e comentários das opiniões dos doutores reconhecidos”.

Na República, as alterações curriculares demonstraram as modifica-
ções políticas advindas da orientação positivista. A profissionalização do
egresso, torna-se pela primeira vez justificativa para alteração curricular,
em 1895, refletindo assim o perfil do egresso que se desejava, ou seja, o ba-
charel sensível à questão da origem do Direito e gerais do Estado, com forte
influência do Direito Romano no Direito Público. (BASTOS, 1997, p. 38-
39). Observe-se, que neste momento resta evidente a preocupação com a
práxis jurídica, uma vez criada a disciplina de Prática Forense, bem como a
vinculação ao processo judicial sem a efetiva taxação da vinculação às leis
do império.

Em 1962, iniciamos uma nova era no ensino jurídico, rompendo com
existência do currículo pleno, uma vez que, o Parecer 215 do Conselho Fe-
deral de Educação implantou um currículo mínimo para o ensino jurídico,
permitindo assim a adequação dos cursos às necessidades regionais, respei-
tando assim as vocações e características locais. (RODRIGUES, 1995, p.
42-43)

A Resolução nº. 03 de 22 de fevereiro de 1972, do extinto Conselho
Federal de Educação marcou o funcionamento dos cursos jurídicos brasilei-
ros durante o período de 1973 a 1994. A resolução estabeleceu que os cursos
SUMÁRIO



tivessem duração mínima de 4 (quatro) anos e estabelecia uma nova estru-
tura curricular com disciplinas básicas e profissionalizantes, tendo instituído
o Estágio Supervisionado pela OAB, de caráter facultativo, nos últimos dois
anos do curso ou submeter-se ao Exame de Ordem. 

Nesta oportunidade, a Ordem dos Advogados do Brasil inicia trabalho
de acompanhamento sistemático do ensino jurídico nacional, visando rea-
lizar “reavaliação da função social do advogado e de seu papel como cida-
dão”, que deram subsídios para a Portaria 1886/96, que revogou a Resolução
03/72. (MARTINEZ, 2003, p.12).

A década de 90 foi marcada por um processo crescente de discussão da
regulamentação do ensino jurídico, uma vez que, em 1991, a OAB institui
a Comissão de Ciência e Ensino Jurídico, visando efetuar um diagnóstico
da situação do ensino e do mercado de trabalho para os advogados. Em 1993,
o MEC nomeia uma nova Comissão de Especialistas em Ensino de Direito,
com a função de apresentar uma proposta de diretrizes curriculares para o
curso de Direito. Fruto de diversos debates com a participação da comuni-
dade acadêmica, ocorridos durante 03 (três) seminários regionais e 01 (um)
seminário nacional, promovidos pela Comissão de Ensino Jurídico da
Ordem dos Advogados do Brasil e pela comissão de Especialistas de Ensino
do Direito, do MEC, surge no panorama da legislação do ensino jurídico a
Portaria n. 1886/94. (SANTOS, 2002, p. 44-45). A portaria 1886/94 do MEC
colocou a interdisciplinaridade como pressuposto fundamental da análise
jurídica, adotando um currículo mínimo, com duração de 05 (cinco) anos,
com o mínimo de 3300 horas de carga horária, inserindo a exigência da mo-
nografia jurídica, das atividades complementares e da prática jurídica.

Ademais, mesmo sem a previsão da existência da disciplina de Media-
ção, Conciliação e/ou Arbitragem, previa no art. 11, que a atividades do es-
tágio supervisionado deveriam ser exclusivamente práticas, elencando no
rol das atividades “técnicas de negociações coletivas, arbitragens e conci-
liação, sob o controle, orientação e avaliação do núcleo de prática jurídica”.

Na sequência, a Resolução CNE/CES N° 9, de 29 de setembro de 2004
trouxe novas regras norteadoras dos cursos jurídicos, mantendo a duração
mínima de 05 (cinco) anos, incluindo novas disciplinas como obrigatórias
nas estruturas curriculares, instituindo também as regras referentes ao está-
gio supervisionado como componente curricular obrigatório, cabendo a cada
instituição, instituir o seu regulamento, com suas diferentes modalidades de
operacionalização por meio do Núcleo de Prática Jurídica, podendo con-
templar convênios, importando, em qualquer caso, na supervisão das ativi-
dades e na elaboração de relatórios que deverão ser avaliados pelo órgão
responsável pelo acompanhamento do estágio.

Neste momento ressaltar, que tal qual a Portaria n. 1886/94, a Resolu-
ção n. 09/04 não traz nenhum dispositivo que aborde o conteúdo mínimo
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e/ou obrigatoriedade da disciplina de mediação, conciliação ou arbitragem,
ou de forma geral, relativa aos meios adequados de resoluções de conflitos.

Em 2013, no ímpeto de repensar o ensino jurídico brasileiro, a Ordem
dos Advogados do Brasil, realizou 32 audiências públicas com a participa-
ção de membros do Conselho Federal da OAB, professores, alunos e diri-
gentes de IES e culminaram na elaboração de propostas a serem enviadas
ao Ministério da Educação – MEC para a fixação de normas de regulação e
supervisão na área , denominado “Principais Propostas Para Aprimoramento
do Marco Regulatório do Ensino Jurídico”, no qual se propõe inserir que o
ensino da mediação, conciliação e arbitragem dentre as disciplinas do con-
teúdo mínimo.

Em suma, o ensino jurídico surgiu no Brasil ainda na época do Brasil Im-
pério, impulsionado pelas influências portuguesas, inicialmente com o obje-
tivo de sistematizar a ideologia político-jurídica do liberalismo e a formação
da burocracia a ser utilizada para a gestão do estado nacional, tendo por con-
seguinte, experimentado muitas alterações até os dias atuais, muito bem re-
tratadas por Castro (2007); Segurado (1973), Venâncio Filho (1982) e Rodri-
gues (1992, 1998, 2002), alterações estas, de grande importância para
percebermos que a estrutura de formação dos operadores do Direito é de gran-
de importância para a análise da inserção das novas tecnologias no ensino ju-
rídico, sendo que este processo encontra-se vinculado à formação docente ina-
dequada e também é retratada por diversos teóricos: Bastos (2000), Junqueira
(1993,1999), Felix (1993, 2001, 2008, 2011), Siqueira (2000).

O ensino jurídico desde os seus primórdios é marcado pelos métodos
de ensino tradicionais, no início refletiam os tradicionais métodos europeus
de cátedra os quais não se encontravam em total desacordo com a realidade
do Brasil. No mesmo sentido Bernardes e Rover (2009), desenvolvendo sob
a orientação do pensamento de Ferreira Sobrinho, asseveram que: neste con-
texto, a abordagem remete à relação metodologia/pedagogia empregada pela
maioria dos professores no ensino jurídico. Isto porque, muitos docentes
ainda se valem de uma abordagem tradicional, corroborando com esse en-
tendimento Ferreira Sobrinho (2000, p. 45) afirma que: ‘no âmbito do Di-
reito, o professor é o senhor do conhecimento (detentor do poder) e passa
aquilo que lhe aprouver’. (BERNARDES e ROVER, 2009, p. 30). 

Nesse contexto de mudança no ensino jurídico, surge o Observatório
da Pacificação Social, programa responsável pelos estudos que propiciaram
o presente trabalho realizado em uma instituição permeada por uma “tradi-
ção” inerente à condição de terceiro mais antigo curso jurídico brasileiro e
de primeiro curso do período do Brasil República – na Faculdade de Direito
da Universidade Federal da Bahia.

Da convivência com as conseqüências dessa tradição somadas às he-
ranças da Ditadura, emerge o trabalho que dá origem ao presente artigo que
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reflete os resultados parciais de um dos planos de trabalho do projeto Me-
diação Comunitária em Pauta realizado no escopo do Programa Observató-
rio da Pacificação Social da Universidade Federal da Bahia. Desde o início
dos anos 2000, se observa prática da utilização da Mediação Comunitária
no Brasil, seja a partir de levantamento das iniciativas (BRASIL, 2005) a
resultados decorrentes da implantação de projetos (BOMFIM et DUARTE,
2006). O presente trabalho de pesquisa também se debruça sobre a prática
da Mediação, contudo com o objeto de estudo vinculado a uma perspectiva
transformadora, quiçá emancipadora e empoderadora em duplo sentido: da
comunidade que experimenta a mediação comunitária, bem como para a co-
munidade acadêmica que vivencia novas experiências pedagógicas na cons-
trução de um novo ensino jurídico, valendo ressaltar que estaremos tratando
de resultados parciais.

A prática da Mediação no Brasil, está a passar de um sonho a uma rea-
lidade, decorrente de políticas publicas de acesso à justiça que tem por mo-
delo a experiência americana do Tribunal Multiportas, desprezando expe-
riências outras, talvez mais próximas da realidade brasileira, seja a de
Portugal, em decorrência das heranças do ensino jurídico, ou a da Argentina,
por motivos diversos, mas com similitudes inegáveis em decorrência do
avanço da mediação extrajudicial comunitária e familiar.

Neste cenário, de uma política pública cambiante, emerge o objeto de
pesquisa do presente trabalho como se verá a seguir.

2. DO OBJETO DE ESTUDO, DO pROBLEMA, DO ApORTE
TEÓRICO E DO pERCURSO INTERVENCIONISTA.
Em sendo mediação comunitária como uma práxis transformadora, a pre-
sente investigação tem por objetivo a realização da práxis da mediação co-
munitária em múltiplos espaços analisada à luz do diagnóstico da conflituo-
sidade realizado em 12 (doze) bairros durante o período de desenvolvimento
da pesquisa. Importante esclarecer que as atividades de intervenção objeto
da presente pesquisa permeiam ações de disseminação da mediação, do ser-
viço gratuito dessa prestado na Câmara Modelo de Mediação de Conflitos
e da Mediação Comunitária no momento em que se realiza a aplicação do
questionário da Conflituosidade na cidade de Salvador, como será ainda
aqui analisado. Do exposto, as ações de disseminação do instituto da Me-
diação e realização do diagnóstico é realizada semanalmente em uma lo-
calidade diferente, ainda não visitada pela equipe do projeto, sendo impor-
tante destacar que nessas atividades buscamos abarcar o maior número de
pessoas para melhor estudarmos a conflituosidade local, e a fim de que elas
tenham conhecimento do instituto e da possível utilização desse meio como
método eficaz.
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Paralelo a essas ações, são realizadas ações de implantação de media-
ção comunitária em localidades onde foi realizado diagnóstico anterior da
conflituosidade. A escolha das comunidades é aleatória e ocorre em decor-
rência de solicitação de alguma liderança da comunidade, associação de mo-
radores ou outro ator local.

Os diagnósticos realizados são considerados diagnósticos preliminares
e durante o observação participante, a conflituosidade continua a ser obser-
vada lado a lado com a implantação da mediação comunitária, uma vez que
são etapas da ação intervencionista: observação etnográfica, diagnóstico da
conflituosidade (preliminar), sensibilização das lideranças, capacitação em
mediação de conflitos e acompanhamento das ações desenvolvidas pós-ca-
pacitação e suporte para as Oficinas de Educação em Direitos Humanos. Im-
portante frisar que a cada etapa das ações intervencionistas são realizadas
coletas de dados referentes às ações realizadas, com base na identificação
dos tipos de conflitos enfrentados pelos membros da comunidade e os prin-
cipais meios buscados para resolução desses, e ao acompanhamento da con-
flituosidade no que se refere a utilização de um meio auto compositivo de
resolução. Ressalte-se que o mapeamento da conflituosidade, analisado de
forma comparativa a práxis de implantação da mediação comunitária ocor-
reu em 12 (doze) bairros, sendo desses retirados os dados essenciais que
desse embasamento ao presente trabalho 

Paralelamente a estas ações localizadas, e decorrente da atuação do Ob-
servatório de Pacificação Social, a investigação conta ainda com a capaci-
tação, em fase de conclusão, de 48 (quarenta e oito) lideranças oriundas de
42 (quarenta e duas) comunidades, sendo que 04 (quatro) dessas lideranças
são pertencentes a 02 (duas) comunidades quilombolas. 

Pretende-se com o presente trabalho observar em decorrência dos ob-
jetivos específicos da investigação: o formato de acesso à justiça utilizado
pelos entrevistados, levando em consideração os tipos de conflitos mais
recorrentes enfrentados, quais as pessoas ou instituições procuradas para
a resolução desses conflitos, o nível de satisfação ou não das pessoas com
a forma atual de acesso à justiça dentro da comunidade, o conhecimento
do instituto da mediação enquanto meio de resolução de conflitos, a acei-
tação da mediação em detrimento dos meios anteriormente utilizados, o
caráter transformador da mediação nas pessoas sensibilizadas, nas pes-
soas capacitadas e na comunidade. Com base nessas análises, é que se
busca identificar os objetivos buscados para se propor a mediação como
meio transformador. 

Para o desenvolvimento do presente trabalho utiliza-se aportes teóricos
específicos para a prática intervencionista que em decorrência da triangu-
lação metodológica são utilização pela pesquisa como um todo e que pos-
suem grande importância para a percepção da Mediação como instrumento
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de transformação, quiçá de empoderamento, uma vez que educação é poder.
(FREIRE, 1996; GADOTTI, 1998)

Imerso nos conflitos, o homem pode vivenciar duas nuances do con-
flito: construtiva ou destrutiva (DEUTSCH, 2004), neste sentido precisa o
cidadão compreender esta dualidade e ter a oportunidade de transformar o
conflito em uma experiência positiva, quiçá emancipadora. De fato, ao in-
teragir em sociedade se torna possível a diversidade da percepção pessoal
sobre assuntos relacionados a questões familiares, relações entre vizinhança,
concepções sobre modelos de vida, entre inúmeras outras questões.

Neste sentido, o investigador sente-se cotidianamente desafiado a en-
tender como o conflito, sendo presente nas relações interpessoais, costuma
se desdobrar conforme o número de ambientes ou instituições que fazemos
parte e, diante disso assume uma natureza sistêmica pela qual uma determi-
nada questão que se manifestou de forma conflituosa tende a refletir no com-
portamento das pessoas em ambientes outros que não aquele que está na
centralidade do conflito (FOLLET, 1924), caminho trilhado pela presente
investigação. Não obstante a compreensão dos conflitos, decorrente destes
aportes teóricos, necessário ainda se faz a percepção da evolução do conflito
como que em um espiral, que do nada pode tomar dimensões desastrosas
para as mais diversas relações, tal qual um tornado (KRIESBERG et DAY-
TON). A instrumentalização teórica na presente experiência investigativa
se mostra como instrumentalizadora desde o pensar a intervenção até o mo-
mento da análise dos dados coletados, consoante poderemos verificar no de-
correr do trabalho.

3. DA pROpOSTA DE ESTRUTURAÇÃO METODOLÓGICA
DA INVESTIGAÇÃO
Minayo (1993, p.23), considerando a necessidade de refletir sobre o con-
ceito de pesquisa, afirma que seria como uma atividade básica das ciências
na sua indagação e descoberta da realidade, pois consistiria em “uma atitude
e uma prática teórica de constante busca que define um processo intrinse-
camente inacabado e permanente. É uma atividade de aproximação suces-
siva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular
entre teoria e dados”

Partindo deste pressuposto, não poderíamos nos abster de uma reflexão
sobre o tratamento metodológico a ser concebido às indagações construídas
no presente artigo em busca da desejada realidade, por meio desta combi-
nação entre a teoria, ora buscada interdisciplinarmente, bem como, dos
dados com os quais pretendemos demonstrar desenvolver as reflexões pre-
tendidas na presente pesquisa. A evolução atual da metodologia de pesquisa
se baseia na crítica à ideia de um único método universal como uma maneira
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de construir e validar o conhecimento científico (FEYERABEND, 1989).
Em assim sendo, dado a natureza interdisciplinar do presente trabalho, faz-
se necessário defender especificamente uma pluralidade metodológica, en-
quanto admitir a multiplicidade de possíveis caminhos para chegar a um co-
nhecimento justificável sobre objetos que cada orientação teórica construída
para realmente entender o problema objeto da presente pesquisa.

No que concerne à caracterização ao tipo de estudo, o método de aborda-
gem utilizado foi o dedutivo, o de procedimento monográfico, de sorte que foi
adotada pesquisa bibliográfica, que “... implica em um conjunto ordenado de
procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por
isso, não pode ser aleatório.” (LIMA e MIOTO, 2007, p. 37). Essa opção se
ampara nas contribuições de Minayo (1993) ao defender que a seleção meto-
dológica implica a definição de percursos que colaboram para a compreensão
de determinada realidade e da posição humana em relação a esse processo.

Independentemente do tipo de estudo, a pesquisa bibliográfica é ne-
cessária para sustentar os resultados a partir da comparação com estudos
precedentes. Contudo, neste caso, engloba o exame das produções registra-
das em livros, artigos e outros documentos para que seja realizado o levan-
tamento e a análise do que já foi produzido acerca do objeto pesquisado,
conforme defende Gil (1997).

Ressalta-se que, de acordo com Lakatos e Marconi (1992), a pesquisa
bibliográfica possibilita não apenas a solução de problemas já conhecidos
no meio científico, mas também a exploração de novas áreas, caracterizadas
por problemas que ainda não foram totalmente explorados e esclarecidos,
como é a pretensão do presente estudo. Nesse sentido, o levantamento bi-
bliográfico não é uma simples repetição do que já foi dito ou escrito sobre
determinado assunto, uma vez que permite o exame de um tema sob novo
enfoque ou abordagem, chegando a novas conclusões.

Quanto à abordagem do problema, estaremos diante de uma pesquisa
qualitativa, uma vez que considera a dinamicidade existente entre o mundo
real e o sujeito, ou seja, reconhece a existência de uma relação entre o mundo
objetivo e a subjetividade do sujeito impossível de ser quantificada. Em
assim sendo, a pesquisa qualitativa tem como característica proporcionar
uma plena compreensão de um determinado fenômeno, uma vez que iden-
tifica as especificidades de um fenômeno no que tange às suas origens e ra-
zões de ser (Haguette,1997).

4. DOS RESULTADOS E DA DISCUSSÃO
Como marco do nosso estudo, restam analisados por meio do diagnóstico da
confliuosidade, 12 (doze) bairros da cidade de Salvador escolhidos aleatoria-
mente. Sendo eles Itapuã, Barbalho, Liberdade, Lapinha, Nazaré, Iguatemi,
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Nordeste de Amaralina, Federação, Brotas, Barra, Vila Matos e Garcia, sendo
que estes últimos continuarão em observação pela necessidade de aprimorar
as atuações nessas localidades conforme a solicitação das lideranças e pela
percepção decorrente das observações etnográficas e participantes. 

Em cada um dos bairros, foram realizadas sensibilizações em um ponto
específico com as pessoas transeuntes sobre as questões acima referidas,
ocasião em que foram coletadas informações sobre as situações conflituosas
mais recorrentes e todas as questões conseqüentes delas relevantes. Nesta
oportunidade, foram aplicados questionários, a serem analisados a seguir. 

A elaboração desse questionário foi feita seguindo três etapas, de forma
que pudéssemos observar o perfil das pessoas entrevistadas, os conflitos en-
frentados e a atual forma escolhida de resolução e a apresentação da Media-
ção enquanto prática inovadora.

Para melhor satisfação dos objetivos buscados, a pesquisa-ação desen-
volvida nos mencionados bairros, consistiu-se de diversas ações interven-
cionistas na comunidade, dentre elas a sensibilização e disseminação da Me-
diação, mediante a entrega de panfletos sobre a Mediação de Conflitos,
identificação e sensibilização de lideranças. 

Com base nos métodos adotados para consecução das atividades em-
píricas e, para fins de obtenção de informações que desse embasamento a
nossa pesquisa, a aplicação de questionários que identificam o perfil dos en-
trevistados e a conflituosidade da comunidade, se mostrou atividade aliada,
uma vez que foi possível perceber que mais de 50% do total de entrevistados
disseram estar enfrentando ou já ter enfrentado alguma situação de conflito.
Dentre esses conflitos, percebe-se que a maior parte, tendo como base as ta-
bulações realizadas, aproximadamente 40%, envolveram questões familia-
res, relacionados na maioria dos casos a falta de respeito entre os membros,
partilha de bens e alimentos. 

Além desses, constatou-se que aproximadamente 20% de desentendi-
mentos entre vizinhos são agressões verbais que decorreram de construções
irregulares de terrenos, perturbação sonora e infiltrações nos imóveis, ques-
tões essas que, ao observarmos os relatos, causavam grandes perturbações
nas pessoas em virtude da situação de tensão que essas questões geravam. 

Observa-se que a maneira buscada para resolução desses conflitos na
maioria das entrevistas foi a busca pelo Poder Judiciário ou a Delegacia mais
próxima, seguido pelo Líder Comunitário da própria comunidade. 

Através dos métodos utilizados, verificou-se que 72% dos entrevista-
dos desconheciam a Mediação. Após as explicações sobre o instituto da Me-
diação, 80% afirmaram que a utilizariam se estivessem enfrentando situa-
ções de oposição de interesses. 

Para além desses resultados coletados e considerando as necessidades
das comunidades quanto a promoção da cultura da paz e respeito aos direitos
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humanos, foram realizadas intervenções nas comunidades dos bairros do
Rio Vermelho, Candeal e Garibaldi; sensibilizações nas comunidades dos
bairros do Rio Vermelho, Amaralina (Vale das Pedrinhas, Areal e Chapada
do Rio Vermelho). Criação do Coro Vale da Paz que foi uma atividade de
canto coral realizada com as crianças da comunidade Vale das Pedrinhas e
adjacências visando a promoção da cultura da paz e direitos humanos e a
aproximação das crianças ao Observatório de Pacificação Social. 

Dentre as atividades realizadas percebeu-se, com base nos relatos feitos
pelos bolsistas e extensionistas envolvidos que, no primeiro contato com a
comunidade sempre havia um certo estranhamento, isso muito em razão da
falta de conhecimento sobre aquela localidade, e, principalmente, dos mo-
radores do bairro com a nossa presença. Os membros da comunidade fica-
vam receosos em nos falar diretamente sobre suas situações conflituosas ou
expor qualquer informação que dissessem respeito a conexões com a palavra
“conflito”. Por alguns diários de campo, percebemos relatos que reportam
essa ideia: “Percebemos que, de modo geral, ao ouvirem a palavra conflito,
as pessoas logo de cara reagiam de forma negativa, expressando em suas
faces uma aversão à ideia e negando a existência destes”

Analisando isso, passou-se a realizar as atividades de uma forma mais
lúdica, evitando expor diretamente a palavra conflito às pessoas, até que
essas se sentissem mais à vontade para conversar com os pesquisadores
sobre suas situações ou situações por elas vivenciadas na comunidade. Em
um dos relatos feitos por um participante conforme sua observação ao aden-
trar a comunidade, ele assinalou que inicialmente teve um pouco de dificul-
dade em iniciar, justamente pelo fato de nunca haver tido contato com aquela
localidade, mas afirmou também que a partir do momento em que se sentiu
abraçado pela comunidade passou a se sentir mais confiante e transmitiu
maior confiança às pessoas e, isso, lhe trouxe uma modificação pessoal para
lidar, empiricamente, com atividades que envolvam a comunidade e, de
certa maneira, tragam algum tipo de transformação a ela.  

A partir disso, após a aquisição da confiança das pessoas mesmo nas
localidades mais pontuais que realizamos a disseminação da mediação, foi
possível coletar informações para além das questões que estavam anterior-
mente previstas. Muitas pessoas disseram ter passado por situações confli-
tuosas que lhes trouxeram grandes abalos emocionais, apesar de terem con-
seguido solucionar suas questões. Entretanto, o que nos chamou a atenção
de uma forma significativa foi o fato de muitas estranharem se a mediação
poderia ser uma medida realmente eficaz, não por desacreditarem do seu
caráter inovador, mas por estarem inseridas num contexto em que a comuni-
cação e o diálogo, muitas vezes são rompidos entre os próprios membros ou
entre esses e o Estado, na maioria das vezes pela atuação policial repressiva.
Com base nisso, buscávamos trazer para as pessoas a necessidade emergente
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de preservar os vínculos comunitário-afetivos para, dessa forma, despertá-
la para a construção de uma cultura de transformação social e harmonização
dos direitos individuais e coletivos de cada membro.   

4. DAS CONCLUSõES pRELIMINARES
Como anteriormente dito, o presente trabalho não pode ainda esboçar resulta-
dos definitivos a cerca da investigação, uma vez que a mesa continua em curso.

Observa-se que, passados quase 100 anos, o ensino jurídico brasileiro
não experimentou mudanças significativas no que tange à formação do
egresso dos cursos jurídicos no toante à mediação de conflitos, tendo em
vista, o caráter inovador da práxis da Mediação para o investigador enquanto
graduando em Direito, uma vez que, durante a intervenção experimenta de
forma inaugural o contato com a mediação Comunitária, provavelmente em
decorrência de duas possibilidades sobre as quais pretende-se observação
mais aprofundada em outro trabalho: ausência de alternativas viáveis ou re-
ceio da perda da dogmática do ensino do direito, sustentações estas que pre-
tende-se observar em outra investigação.

As políticas públicas vivenciadas na seara dos MASCs, agora despon-
tam com uma possibilidade mais veemente de impacto no ensino jurídico
tendo em vista os futuros egressos dos cursos jurídicos, que passam a ter
contato com a práxis da Mediação, seja em projetos de pesquisa e extensão,
seja com disciplinas que passam a ser ofertadas de forma obrigatória. Con-
tudo, resta salientar, que a análise destas políticas públicas necessita de um
lapso temporal, apesar do pessimismo de muitos estudiosos.

As alterações legislativas recentes, decorrentes do processo de amadu-
recimento das políticas públicas em prol dos MASCs, a Lei de Mediação e o
novo Código de Processo Civil, reconhecem a existência da mediação extra-
judicial, mas não trazem mudanças normativas a sua práxis, contudo tal qual
a Lei de Arbitragem, no período pós julgamento da Ação Indireta de Consti-
tucionalidade, vem trazendo impulso para a criação de câmaras privadas de
mediação, cujas notícias recentes na mídia tradicional, já enseja preocupa-
ções com ocorrências nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.

A práxis da Mediação a partir da observação empírica também já de-
monstra o seu potencial transformador na sociedade, seja pela capacidade
emancipadora decorrente do processo de sensibilização e capacitação de ato-
res locais (lideranças), seja pelo intento de buscas outras formas de resolução
de conflitos, diante do primeiro contato com a Mediação, seja pela associação
da Educação em Direitos Humanos  e da Educação Popular, observada quan-
do da realização das atividades lúdicas na comunidade e do empoderamento
das lideranças no processo de sensibilização da comunidade.
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A LUTA POR DIREITOS NAS RUAS DO JARDIM
ÂNGELA: ARTICULAÇÕES PARA UM TRIBUNAL
POPULAR NO JARDIM ANGELA SÃO PAULO.

Wellington Pantaleão da Silva
Mestre em Direitos Humanos e Cidadania
Universidade de Brasília, Brasília-DF

Resumo: O Tribunal Popular do Jardim Ângela foi realizado no ano de
2002 e consistiu numa estratégia do Fórum em Defesa da Vida, movimen-
to social articulado nos oitenta bairros que compõem o Jardim Ângela,
para exigir a construção de um hospital. Em que pese o Poder Judiciário
ter sido uma alternativa real para a demanda do Fórum, a incerteza sobre
os resultados possíveis e a letargia que tomaria conta do processo fizeram
com que houvesse a percepção de que a interação social junto aos po-
deres públicos poderia ser mais efetiva. Este trabalho quer retratar que
as violações de direitos são passíveis de serem mitigadas, por meio da
emergência de novos sujeitos coletivos que consensuam pelas suas iden-
tificações com o problema, a fim de construir uma perspectiva plural do
direito positivado pelo Estado burguês, ao realizar processos de poder
dual, ainda que em contexto não revolucionário. 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Tribunal Popular; Dualidade de poder;
Jardim Ângela

Abstract: The Jardim Ângela popular courthouse took place in 2002 and
consisted in a strategy of the Forum for the Defense of Life, a social move-
ment encompassing the eighty neighborhoods of Jardim Ângela, to de-
mand a hospital. Concerning the Judiciary Branch, it has been a real al-
ternative for the Forum’s demand, whereas the uncertainty on the possible
results and the delay inherent to the prosecution installment endorsed the
perception of a more robust effectiveness of the social interaction towards
the State. The following work focuses on the mitigable violations of rights
by the emergence of new collective subjects, organized by its consensual
and mutual perceptions of the given matters, in order to build a plural per-
spective of the bourgeoisie State’s positive law to accomplish dual power
prosecutions in a non- revolutionary 
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Context. Keywords: Human Rights; Popular courthouse; Duality of power;
Jardim Ângela.

1. O SER CIDADÃO NO JARDIM ÂNGELA:
IMpOSSIBILIDADES pARA A CIDADANIA 
O Jardim Ângela, distrito da região administrativa de M’Boi Mirim, é geo-
graficamente acidentado e distante 20 quilômetros do centro da cidade de
São Paulo. Seu adensamento é de 7.899 habitantes por quilômetro quadrado
sendo que possui um território de 37,40 quilômetros quadrados1. É uma re-
gião da periferia e, na fala de Caldeira (CALDEIRA, 1984, p. 7), periferia
“além de indicar distância, aponta para aquilo que é precário, carente, des-
privilegiado em termos de serviços públicos e infraestrutura urbana”.

A criação do distrito Jardim Ângela ocorreu por meio da Lei Municipal
nº 11.220 de 20 de maio e 19922, sancionada pela então prefeita Luiza Erun-
dina. Compõem o distrito Jardim Ângela pouco mais de 80 bairros3. 

O Movimento Nossa São Paulo, entidade da sociedade civil paulistana,
publicou os Indicadores Básicos4 da Cidade de São Paulo 2004. 

Os dados foram compilados e categorizados em diversas áreas, como
cultura, saúde, educação, entre outras, onde foi feita uma comparação dos
dados entre as subprefeituras. 

Em 2005, M’Boi Mirim, território da região administrativa aonde se en-
contra o subterritório do Jardim Ângela, não contava com nenhum teatro ou
cinema. E, segundo os dados disponibilizados pelo sítio da Secretaria Muni-
cipal de Cultura de São Paulo, não houve a construção de nenhum teatro no
Jardim Ângela nos anos seguintes5. No ano de 2006, a Subprefeitura de M’Boi
Mirim não possuía bibliotecas infanto- juvenis, tampouco para adultos 

O indicador de leitos na cidade de São Paulo apontava que em 2007,
havia em M’Boi Mirim 0,71 leitos para cada grupo de mil habitantes, sendo
que na cidade de São Paulo, esse número era de 3,16 e o Ministério da Saúde
informa que o mínimo de leitos por mil habitantes deve ser de 2,5. 

Na mesma esteira de violações de direitos humanos, verificou-se que
os homicídios juvenis bateram os 97,35 por cada grupo de 100 mil habitan-
tes, situação inversa, visto que na subprefeitura de Pinheiro, não foram re-
gistrados homicídios no mesmo período.

A forma de tratar as necessidades dos mesmos moradores de uma ci-
dade, da maneira como ocorre, reforça a ideia de que a pujança econômica
da cidade deixa regiões inteiras à margem de seus direitos. Por isso, a peri-
feria torna-se termo conhecido nas cidades, como afirma Caldeira (1984),
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pelo fato de:

provavelmente, desde meados da década de 70, seus moradores, armados com
faixas e cartazes e reunidos em grupos, aprenderam ocaminho da Prefeitura e
de como exigir da administração pública aquilo a que tinham direitos: ônibus,
água, luz, posto policial etc. Enfim, tudo o que os bairros centrais da cidade
costumavam ter. (CALDEIRA, 1984, p. 7). 

O território que compreende o Jardim Ângela teve sua ocupação a partir
da década de 1950, quando pequenos sítios deram lugar aos loteamentos que
foram ocupados de forma desordenada por trabalhadores advindos de di-
versas localidades para trabalhar nas indústrias de Santo Amaro6. 

Para Caldeira7, estudiosa da periferia, a ocupação de forma desorde-
nada não foi um acaso. Senão vejamos:

A ocupação da periferia deu-se em geral sem planejamento, gerando um es-
paço confuso e mal equipado. A regra parece sempre ter sido a de ocupar pri-
meiro e cuidar da infraestrutura depois, ficando o primeiro passo por conta
da iniciativa privada e o segundo, presumivelmente, por conta do poder pú-
blico (CALDEIRA, 1984, p. 23). 

Sousa Júnior (1993) ensina que “as migrações forçadas conduzem às
cidades contingentes populacionais de forma desordenada e que agravam a
qualidade de vida da já depauperada condição de existência da força de tra-
balho urbana”. (SOUSA JÚNIOR, 1993, p. 34). 

Em 2002, a organização administrativa da cidade de São Paulo sofre al-
terações para contemplar inclusive, a criação de novas subprefeituras, porém
a criação dessas estruturas não significou a solução dos problemas sociais.

Enquanto que o orçamento8 de M’Boi Mirim (2003) foi previsto em
R$ 8.722.646,009 (oito milhões, setecentos e vinte e dois mil e seiscentos e
quarenta e seis reais) o orçamento da subprefeitura de Pinheiros foi de R$
15.270.638,00 (quinze milhões, duzentos e setenta mil e seiscentos e trinta
e oito reais), representando uma diferença de R$ 6.547.992,00 (seis milhões,
quinhentos e quarenta e sete mil e novecentos e vinte e dois reais).

Em importante estudo realizado por Caldeira, resta demonstrada essa
divisão da cidade, na qual os espaços são delimitados e até identificados
como áreas de ricos e pobres.

Outros dados poderiam ser buscados e todos mostrariam a mesma
coisa: São Paulo é uma cidade em que está claramente delimitado o
que é local de moradia dos ricos – os bairros centrais e bem equipados – e o
que é o local de moradia dos pobres – a periferia com suas carências. (CAL-
DEIRA, 1984, p. 28) 
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O ser periférico numa cidade como São Paulo faz com que a delimita-
ção citada acima por Caldeira ultrapasse as fronteiras de território e a iden-
tificação passe a ser também na interação diária, como se para afirmar que
você está na cidade mas a ela não pertence. 

Bicalho de Sousa (2006) afirma:

XXX Hoje, o local de moradia nas grandes cidades, nos centros e periferias
que vão se construindo, criam uma discriminação por endereço, o que faz
com que os jovens tenham de inventar endereços para não perder o posto
de trabalho, para não ser discriminado pelo seu endereço ou local onde
mora, porque esse se tornou mais um elemento dediscriminação para essa
geração (p. 2).

Em 2010, M’Boi Mirim possuía 521.350 habitantes sendo que destes,
295.324 eram moradores do distrito do Jardim Ângela. A título de compa-
ração, na Subprefeitura de Pinheiros, segundo os dados apresentados, exis-
tiam 271.771 habitantes10.

Sua população aumenta cerca de 40% entre 1991 e 2000, atingindo
quase 250 mil pessoas, de modo particular nas áreas de mananciais que rece-
bem o vasto contingente populacional que se dirige às favelas e loteamentos
clandestinos da bacia da Represa Guarapiranga (KOVARICK, 2009, p. 176). 

Foi realizado pela Prefeitura de São Paulo, no ano de 2008, um estudo
chamado Diagnóstico de M’Boi Mirim, com a finalidade de apresentar
dados sociais e econômicos de toda a região, que é formada pelos distritos
Jardim São Luiz e Jardim Ângela, sendo que este último território é o nosso
objeto de estudo. Nele, a demanda para centros de atendimento apontava a
necessidade da criação de 79.830 vagas, quando estavam disponíveis apenas
2.050. O coeficiente é de 38,9 por vaga. 

Com relação à demanda de serviços de atenção aos idosos, existiam no
jardim Ângela, apenas 360 vagas para uma demanda de 6.957 idosos. Se-
riam então 47,1 idosos por vaga11.

Ainda que se verifiquem desafios para a sobrevivência no Jardim Ângela,
seus moradores buscam de forma articulada melhorias das condições de vida.
E neste contexto, vale destacar o entendimento de Lyra Filho (1972, p. 9), ao
abordar que “o desconforto dissolve os oráculos e que o homem deixa de en-
tregar-se a práticas institucionalizadas, não mais se rendendo às ortodoxias
tradicionais e se impulsionam formas diversas de conscientização”. 

1.1 O FÓRUM EM DEFESA DA VIDA: NA CONSTRUÇÃO DA MUDANÇA
SOCIAL
O Jardim Ângela figurou durante alguns anos nas páginas dos jornais e revistas,
como o lugar mais violento do mundo, declaração essa feita pela Organização
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das Nações Unidas – ONU em 199612. Nesse período, foram registrados
116,23 assassinatos para cada 100 mil habitantes. 

Para Sousa Júnior (1993), as regiões ocupadas por pessoas vitimadas
pelos processos de migrações forçadas podem ser campo fértil para a orga-
nização da luta. Assim, nos fala o professor: 

Também aí surgem formas novas de experimentar a vivência da própria
exclusão. Organizam-se associações de moradores, comissões específicas,
manifestações e estratégias de luta orientadas para reivindicações autôno-
mas fundadas na convicção de que obedecem à manifestação de um legítimo
direito, embora não reconhecido nas leis (SOUSA JÚNIOR,1993 p. 34).

Diante desse contexto, a criação do Fórum em Defesa da Vida (1996)13

não foi mera coincidência, visto se tratar do lugar mais violento do mundo
e impulsionou a organização do povo. 

O direito exigido pelas comunidades, diante das suas necessidades,
pressupõe a criação de mecanismos de efetividade, sob pena de serem aban-
donadas as esferas públicas, conforme já classificado. Dessa forma, o direito
passa a ser construído a partir da rua, numa forte interação entre a compreen-
são dos desafios a serem superados, a identificação dos canais que não
apoiarão de fato a efetivação de seus pleitos e a eleição de novos instrumen-
tos que lhes trarão efetividade. Lyra Filho (1982) apresenta esses processos
de luta quando afirma que:

o direito se faz no processo histórico de libertação enquanto desvenda preci-
samente os impedimentos da liberdade não-lesiva aos demais. Nasce na rua,
no clamor dos espoliados e oprimidos e sua filtragem nos normas costumei-
ras e legais tanto pode gerar produtos autênticos (isto é, atendendo ao ponto
atual mais avançado de conscientização dos melhores padrões de liberdade
em convivência), quanto produtos falsificados (isto é, a negação do direito
no próprio veículo de sua efetivação, que assim se torna um organismo can-
ceroso, como as leis que ainda por aí representam a chancela da iniquidade,
a pretexto da consagração do direito (LYRA FILHO, 1982, p. 3).

O passo posterior à plena ocupação dos espaços públicos é ascender às
instâncias das esferas públicas que, por sua natureza, são compostas de re-
presentações estatais e que têm competência para receber e tratar dos temas
debatidos e consensuados anteriormente nos espaços públicos, na perspec-
tiva da sua implementação. (TEIXEIRA, 2001, p. 46).

O que se verifica no Fórum é uma ampla teia, tecida por muitas mãos
em busca da efetivação dos direitos humanos. Para Gohn (GOHN, 2010, p.
31), “a solidariedade é (...) orgânica – criada por meio da experiência com-
partilhada e pertencer e vivenciar alguma situação de exclusão. ”
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A DINÂMICA DO TRIBUNAL pOpULAR DO JARDIM
ÂNGELA
O Tribunal foi realizado dentro da Paróquia São Sebastião e, segundo os re-
gistros, mais de quinhentas pessoas estiveram presentes para atuar junto à
atividade, fosse no papel de jurados, fosse para acusar o estado de suas omis-
sões de forma livre e com sua forma de falar. Dias da Fonseca e Dias Rampin
ensinam que:

A construção de um saber jurídico emancipatório só se pode fazer de
forma coerente com uma educação que também esteja a serviço da emanci-
pação de homens e mulheres que, empoderadas(os) a liberar a sua voz e seus
sonhos no espaço público da política, possam realizar uma transformação
da sua realidade e de toda a coletividade. (DIAS DA FONSECA; DIAS
RAMPIN, 2015, p. 37)

Como estratégia do Fórum em Defesa da Vida, o Tribunal Popular ver-
balizou e instrumentalizou uma nova forma de efetivação dos direitos, sem
que, nesse caso, fosse necessário submeter-se às barras da justiça burguesa
para a afirmação de algo que já é da população, consagrado na Carta de 1988
e em tratados e convenções das quais o Brasil faz parte. 

Com isso, construiu-se uma forma popular de dizer o direito, abrindo
um novo canal de efetivação, abrindo-se mão inicialmente das estruturas
oficiais para se construir uma alternativa de poder, que em paralelo, não
busca concorrer com o que já é estabelecido, mas sim, complementá-lo.

2. A DUALIDADE DE pODER: INSTRUMENTO pARA
NOVAS FORMAS DE DIREITO
Assim que o Estado liberal assumiu o monopólio da criação e da adjudicação
do direito – e este ficou, assim, reduzido ao direito estatal –, a tensão entre
a regulação social e a emancipação social passou a ser um objeto mais da
regulação jurídica. (SOUSA SANTOS, 2016, p. 19).

O positivismo se arvora na construção de um direito monolítico, que
não sofresse as mudanças decorrentes da fricção entre a norma posta e seu
pleno exercício. 

Nesse entendimento, temos que o positivismo, mesmo que pregue uma
ideia de neutralidade, busca determinar o direito como lei, sendo, natural-
mente, produto do Estado. Ou seja, surge o direito como ato de poder, bus-
cando-se a sua legitimidade pelo simples fato de existir como produto da in-
teligência estatal. (MENEZES DE FARIAS, 1993).

Lyra Filho (1982), acerca do legalismo estatal, é assertivo e sentencia:
O legalismo é sempre a ressaca social de um impulso criativo jurídico.

Os princípios se acomodam em normas e envelhecem; e as normas esquecem
de que são meios de expressão do Direito móvel, em constante progresso, e
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não Direito em si. Com o vício de rodar a manivela, o Estado troca, na sua
Casa da Moeda, os papéis com lastro de ouro pelos papéis desvalorizados,
na inflação das leis; e acaba usando a “guitarra”, a máquina de fazer dinheiro
falso, para enganar os tolos. (LYRA FILHO, 1982, p. 55)

Sousa Júnior (1984) conclui, a partir das análises de Ripert, que “as
forças criadoras do direito” (p. 24) são resultantes das pressões realizadas
pelos grupos socialmente organizados e que no tecido social demonstram
força para implementação de suas necessidades, restando os setores venci-
dos, o cumprimento das normas. (SOUSA JÚNIOR, 1984, p. 24)

Com o avanço das exigências da democracia, entram em choque as es-
tratégias de políticas emancipatórias e política de confrontação ao Estado,
que tinham como objetivo uma menor e uma maior concessão de direitos,
sem que houvesse hierarquização entre estes. Para os demoliberalistas a
ideia era restringir ao máximo o acesso a direitos, contrapondo-se, assim,
aos demossocialistas (BOBBIO, 1909/1998).

Para Santos (2016), ambas as modalidades estariam a lutar contra o
conservadorismo, que pregava a total negação de direitos aos excluídos do
contrato social. Para o autor, “o neoliberalismo não é uma versão nova do
liberalismo, mas antes uma versão velha do conservadorismo”. (SOUSA
SANTOS, 2016, p. 22).

Para Lyra Filho (1982), o contrato social se constituiu em ação fraudu-
lenta de consensos em que a transição para a liberdade foi aprisionada pela
alienação, com as amarras trazidas pelo Estado do capital, o Estado burguês.

A identificação entre Direito e lei pertence, aliás, ao repertório ideoló-
gico do Estado, pois na sua posição privilegiada ele desejaria convencer-
nos de que cessaram as contradições, que o poder atende ao povo em geral
e tudo o que vem dali é imaculadamente jurídico, não havendo Direito a pro-
curar além ou acima das leis. (LYRA FILHO, 1982, p. 23).

Restringir as necessidades da sociedade a um superpoder estatal, que
seria capaz de atendê-las sem atrofias, por si só seria um imenso desafio.
No entanto, o Estado burguês não está configurado para tanto, pois, na rea-
lidade, busca atender primeiro às demandas burguesas. 

Lyra Filho (1982) compreende, então, que o direito positivo burguês
não passa de comandos opressores estabelecidos em leis e, dessa forma, lan-
çados para o conjunto do povo, a quem apenas cabe o dever pleno da obe-
diência. “Assim, o povo possui limitados direitos subjetivos pela realidade
de opressão em que se encontram” (LYRA FILHO, 1982, p. 23).

“Mas o Direito se vinga” determina Lyra Filho (1993), cresce, pressio-
na, conquista alargamentos notáveis, brilha nos estandartes dos espoliados
e oprimidos, ecoa na voz dos advogados progressistas, transborda nas sen-
tenças de magistrados mais inquietos, encorpa-se e procura uma sistemati-
zação no pensamento dos professores rebeldes, sacode a poeira dos tratados
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conservadores, rompe bitolas dogmáticas e retempera o ânimo dos que, cedo
demais, queriam dar a causa jurídica por indefensável e perdida. (LYRA
FILHO, 1993, p. 15).

Tem-se assim que o direito tem a função precípua de estabelecer e ga-
rantir a ordem descrita nas cartilhas do capital e, dessa forma, o desenvol-
vimento se daria em condições sociais também por ele escrito. (SOUSA
SANTOS, 2000).

Tendo que o Estado burguês tem a necessidade do enquadramento das
normas naquilo que prevê o direito também burguês, Costa (2015), parafra-
seando Lyra Filho entende que para um novo direito, torna-se necessária a
ressignificação do conceito de direito e justiça.

Dessa forma, o Estado burguês, por meio de seu aparato opressor,
avoca o direito moderno para “tomar as normas como Direito e, depois, de-
finir o Direito pelas normas, limitando estas às normas do Estado e da classe
e grupos que o dominam”. (LYRA FILHO, 1980, p. 20-21).

Sem os processos de empoderamento popular para a leitura crítica do
direito posto, sob a ótica da urgência de novos direitos a partir de suas rea-
lidades, haveria, possivelmente, um forte processo de desagregação do mo-
vimento social, tendo em vista que os resultados da existência do direito po-
sitivado já se faz presente em suas vidas.

Com esse quadro de negação de direitos já instalado, ocorre que o “des-
conforto dissolve os oráculos e que o homem deixa de entregar-se a práticas
institucionalizadas, não mais se rendendo às ortodoxias tradicionais e se im-
pulsionam formas diversas de conscientização”. (LYRA FILHO, 1972 A:9
apud. SOUSA JÚNIOR, 1984, p. 22).

Costa (2015) parafraseia Sousa Júnior ao afirmar que a construção de
um novo direito a partir do “oprimido e da oprimida” ofereceria a oportuni-
dade de serem quebradas tais condições, levando-se a um “auto-exercício
de participação como sujeito determinante, ativo e soberano, da direção de
seu próprio destino” (SOUSA JÚNIOR, 1993, p. 30).

No entanto, a construção de sociedade que temos está consolidada na
desigualdade e, por isso, imprime em seu conjunto uma ambiência de com-
petição, com forte acúmulo de riquezas, o que, por si só, desnivela a socie-
dade, aglutinando naturalmente os iguais a partir daquela situação econô-
mica. (COSTA, 2015, p. 220).

Incute-se com isso um consenso de merecimento quando, na verdade,
o que organiza a sociedade do capital é o estabelecimento de privilégios.

Santos, então, identifica a partir dos processos de menor ou maior pro-
ximidade com o leque de direitos, remetendo-nos à exclusão do contrato so-
cial, que faz surgir a sociedade civil íntima, a sociedade civil estranha e a
sociedade civil incivil (SOUSA SANTOS, 2016, p. 47-48), conceitos que
determinam maior usufruto dos direitos pela sociedade civil íntima, médio
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acesso a direitos pela sociedade civil estranha e total exclusão social para
os membros da sociedade incivil.

A DUALIDADE DE pODER E CONTExTO
REVOLUCIONáRIO
A implementação de direitos pressupõe uma ação positiva do Estado. Sem
ela, não há forma de se usufruir daquilo que é tido como um bem de toda a
sociedade.  No entanto, esse Estado representa a burguesia que, por meio de
suas estruturas, impõe uma lógica de mercado à disponibilização de direitos
para a população. 

Para a tomada do Estado, aponta Sousa Santos (2016), existia a estra-
tégia da revolução, sendo Lênin o seu formulador. Um dos pressupostos para
a ideia revolucionária seria a destruição do Estado capitalista e “sendo o di-
reito um instrumento de dominação capitalista, teria de ser combatido tanto
quanto o Estado burguês (...). A teoria marxista do direito transforma-se
numa teoria marxista contra o direito”.

O objetivo final da revolução era a total destruição do Estado na sua
forma capitalista, podendo ser incluída para tanto a violência com a finali-
dade de se instalar a ditadura do proletariado, onde se daria uma nova forma
de Estado, com objetivo maior de se implementar o comunismo. (SOUSA
SANTOS, 2016, p. 117).

A dualidade de poder surge no contexto da revolução russa, ocorrida
em 1917, promovida por Vladimir Lênin, que introduziu o Partido Bolche-
vique nas estruturas do Estado russo. 

Sousa Júnior ressalta que Lênin tratava-a como “a peculiaridade essen-
cial da nossa revolução, a peculiaridade que mais imperiosamente requer
atenção refletida é a dualidade de poderes, surgida logo nos primeiros dias
que seguiram ao triunfo da revolução”. (LêNIN,1980, p. 25, apud. SOUSA
JÚNIOR, 1984, p. 69).

Para Lênin, a dualidade de poder era resultado exclusivo da revolução
russa. A dualidade de poderes para Lênin consistia na formação de um novo
governo em paralelo ao governo da burguesia. (SOUSA SANTOS, 2016).

A dualidade de poderes manifestava-se na existência de dois governos:
o governo principal autêntico e efetivo da burguesia, o “Governo Provisó-
rio”, de Lvov e Cia, que tem nas suas mãos todos os órgãos do Poder, e um
governo suplementar, secundário, de “controlo”, personificado pelo Soviete
de deputados operários e soldados de Petrogrado, que não tem nas suas mãos
os órgãos do Poder de Estado, mas se apoia directamente na indubitável
maioria absoluta do povo, nos operários armados e nos soldados”. (LêNIN,
1980. p. 25 apud. SOUSA JÚNIOR, 1984, p. 69).

O caráter político definido por Lênin acerca da dualidade de poderes
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dava conta que tratava-se de “uma ditadura revolucionária, isto é, um poder
que se apoia diretamente na conquista revolucionária, na iniciativa imediata
das massas populares vinda de baixo e não na lei promulgada por um poder
de Estado centralizado. (SOUSA SANTOS, 1979, p. 17)

No entanto, a convivência de dois poderes se configurava inviável pois,
em algum momento, haveria a sobreposição de um pelo outro. Sousa Júnior
traz Miliband e Wright quando estes autores tratam da dissolução do Estado.
Senão vejamos:

Diga-se uma palavra concernente à relação entre esse estudo das pos-
sibilidades da dissolução limitada do Estado (desburocratização parcial) e
a teoria revolucionária clássica do poder dual. O poder dual refere-se ao pe-
ríodo relativamente curto durante uma situação revolucionária no qual um
novo aparelho estatal revolucionário se estabelece e passa a existir parale-
lamente ao antigo regime. (SOUSA JÚNIOR, 1984, p. 67)

No entender de Trotsky, a experiência de poder dual ocorre em momen-
tos de crise social, o que estaria para além da revolução russa, ainda que nela
tenha sido fortemente verificado (SOUSA SANTOS, 2016). Nas palavras
de Sousa Júnior, parafraseando Trotsky, há a admissão da extensão do con-
ceito de dualidade de poder como uma condição essencial às crises sociais,
não sendo exclusiva da revolução soviética, ainda que ali tenha se dado sua
maior e mais forte expressão (SOUSA JÚNIOR, 1984). 

Partindo da construção do poder dual por Trotsky, podemos depreender
que os momentos de forte tensão social, quando as instituições do Estado
não mais atendem à demanda da sociedade, é campo fértil para a busca de
alternativas pela sociedade, com o objetivo de atender suas demandas ou
mesmo de estancar problemas. 

A configuração de uma dualidade de poder se dá quando existem cen-
tros de poder conflitantes dentro de uma mesma realidade política. Santos
descreve assim o poder dual: 

Dependendo da intensidade da crise revolucionária, colapso do mono-
pólio do poder legal do Estado pode afetar a maior parte do aparato estatal,
sendo que neste caso a situação pode ser descrita como de poder dual, no
sentido em que existem pelo menos dois centros conflitantes de poder lu-
tando pela sua hegemonia. (SOUSA SANTOS, 2016, p. 121)

Trotsky repisa a ideia já trazida por Lênin de que a situação de poder
dual não poderá perdurar e sentencia que “a sociedade necessita da concen-
tração de poder e, seja na classe dominante, seja como para o caso presente,
em ambas as classes que compartilham do poder, procura irresistivelmente,
essa concentração. O fracionamento do poder prenuncia a guerra civil”
(TROTSKY,1977, p. 185).

Resta claro que na implementação da estratégia revolucionária, o que se
busca, na esteira da teoria marxista, é extirpar do Estado o capitalismo e sua
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legalidade, desenvolvida para dar sustentação à sua estrutura. Logo, a própria
revolução é ilegal pois contraria os ditames da legalidade até então vigente.

Em um ambiente de disputas de classes como ocorre no processo re-
volucionário, há a disputa entre as concepções de legalidade, que tentarão
se impor, ainda que antagônicas. 

Sempre que uma crise revolucionária tem lugar na sociedade capita-
lista, quanto maior for o antagonismo entre diferentes concepções de lega-
lidade, menores são as probabilidades de as contradições sociais serem re-
solvidas no nível das suas estruturas superficiais (como tensões sociais) e,
portanto, menor a probabilidade de funcionamento da dialética negativa do
Estado (SOUSA SANTOS, 2016, p. 121).

Ainda que a condição revolucionária não esteja configurada, a amplia-
ção das lutas pela efetivação de direitos tem contornos de pluralidade jurí-
dica, sendo esta uma forma capaz de trazer para perto do povo não apenas a
efetivação daquele direito já previsto, mas a construção de novos direitos,
resultantes do dinamismo social.

Nessa linha, Sousa Júnior reafirma que “o direito é um reflexo dinâmi-
co das atividades humanas, compreendendo, desde os primeiros tempos,
etapas de transformação qualitativas que são o resultado das alterações ope-
radas nas estruturas sociais”. (SOUSA JÚNIOR, 1984, p. 24).

A Constituição brasileira recebeu um rol de direitos muito significati-
vo, porém sem ser programático. Ou seja, sem uma delimitação de prazos
para serem todos aqueles direitos implementados e com poucos indicativos
de quais seriam os órgãos responsáveis para a efetivação dos direitos de
forma setorizada. Salvo algumas exceções, como no caso do sistema de jus-
tiça, quando se verifica a generosidade da CF/88 em agraciar tais instituições
com atribuições e competências suficientes para uma regulamentação mais
clara e executória das ações.

O modelo de carta constitucional, como a carta brasileira, sofre críticas
devido ao fato de não possuir ações programáticas para sua plena apresen-
tação. Bobbio (2004):

Partilho a preocupação dos que pensam que chamar de “direitos” exi-
gências (na melhor das hipóteses) de direitos futuros significa criar expec-
tativas, que podem não ser jamais satisfeitas, em todos os que usam a palavra
“direito” segundo a linguagem corrente, ou seja, no significado de expecta-
tivas que podem ser satisfeitas porque protegidas. (BOBBIO, 2004, p. 93)

A sugestão de Bobbio no sentido de transformarmos direitos em ex-
pectativa, demonstra que, de fato, para normas sem um processo de imple-
mentação definido, restará a mera positivação. 
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A DUALIDADE DE pODER NO JARDIM ÂNGELA: O
TRIBUNAL pOpULAR
Claramente, o Tribunal Popular do Jardim Ângela relaciona-se diretamente
com a ideia de poder dual, tendo em vista o contexto político-estatal vigente
no Brasil quando de sua realização.

Afirma Sousa Santos (2016) que é concebível, contudo, a utilização do
conceito de poder dual – de forma enfraquecida, mas nem por isso menos vá-
lida – em situação não revolucionária, englobando poderes mais complemen-
tares ou paralelos do que confrontacionais, nas quais dominam, pelo menos à
superfície, os conflitos intraclassistas. (SAOUSA SANTOS, 2016, p. 133).

Quando uma comunidade resolve tomar para si uma função que seria
exclusivamente estatal, para com base em seus princípios chegar em um re-
sultado satisfatório, abrindo caminho para formas de emancipação.

Para tanto, a utilização das estruturas do Estado burguês pode acontecer
com a finalidade de instrumentalizar a implementação de direitos, forçando
que este poder, com base em seus princípios, seja levado a manifestar-se
diante do que é pleiteado. Seria algo aproximado ao processo de reforma.

O surgimento do Tribunal Popular deu-se em virtude de desgaste com as
autoridades do Estado, que a partir do diagnóstico popular do Jardim Ângela,
o construíram como alternativa para pautar seus direitos e reivindicações. 

Algumas lideranças do Fórum em Defesa da Vida já tinham vivenciado
a experiência de justiça popular e acreditaram que para a consecução de seus
objetivos, um formato como o Tribunal Popular daria força à demanda.

Em que pese a característica popular do tribunal, a figura do “juiz popu-
lar” não foi considerada, pois buscou-se a institucionalização de seu funcio-
namento por meio de um julgador que era reconhecidamente um juiz e, nesse
caso, permaneceu a mesma lógica dos tribunais do Poder Judiciário, onde a
definição de papeis de cada participante de tais júris é praticamente imutável.

O Tribunal Popular do Jardim Ângela, com a manutenção do formato
enrijecido de Tribunal proposto pelo Estado, carregou em si forte traço de
dominação burguesa, visto que o Tribunal burguês, segundo Foucault, é ca-
racterizado justamente pela existência de elementos determinados. 

Senão vejamos:
O tribunal, arrastando consigo a ideologia da justiça burguesa e as for-

mas de relação entre juiz e julgado, juiz e parte, juiz e pleiteante, que são apli-
cadas pela justiça burguesa, parece-me ter desempenhado um papel muito
importante na dominação da classe burguesa (FOUCAULT, 2015, p. 37).

Em que pese no momento da instalação do Tribunal Popular, no ano
de 2002, as instituições do sistema de justiça possuírem condições de fun-
cionamento, o Poder Judiciário não era o principal objetivo a ser alcançado,
pois a  percepção era de que Poder Judiciário poderia não atender ao pleito
da comunidade.
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Presidiu a sessão daquele Tribunal Popular o Dr. Urbano Ruiz, togado,
membro da Associação dos Juízes para a Democracia. A promotoria de Jus-
tiça do Ministério Público do Estado de São Paulo realizou a acusação e con-
tou com assistentes populares da acusação, diversos moradores que, de
posse de microfone, relatavam as violações de direitos nas áreas da saúde e
segurança. Os jurados eram todos os que estavam no Tribunal Popular, que
realizaram o julgamento e que, a cada quesito elaborado pelo juiz, respon-
diam sim ou não.

Foucault (2015) já teceu críticas ao modelo de Tribunal Popular que
acaba por replicar a estruturas do Tribunal burguês, já que para ele, a forma
de Tribunal é totalmente dispensável. Assim, ensina:

A necessidade de afirmar a unidade dispensa a forma do tribunal. Eu
diria mesmo – forçando um pouco – que através do tribunal se reconstitui
uma espécie de divisão do trabalho. Há os que julgam – ou que dão a im-
pressão de julgar – com toda a serenidade, sem estarem implicados. O que
reforça a ideia de que uma justiça só é justa se for exercida por alguém ex-
terior à questão, por um intelectual, um especialista da idealidade (FOU-
CAULT, 2015, p. 37).

Ainda sobre a dinâmica da sessão do Tribunal Popular, no banco dos
réus estava o Secretário de Saúde do Município de São Paulo e a represen-
tação da Diretoria de Saúde da região. A área da segurança foi representada
por assessores do Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Assim, mesmo de forma que em muito se assemelha a um tribunal do
júri, é possível afirmar que este Tribunal Popular alcançou o objetivo a que
se propôs, empoderando e dando voz às comunidades por seus direitos. 

CONCLUSÃO:
Utilizando-me das categorias de análise criadas por Santos para definir o
poder dual, verifico que o Tribunal Popular do Jardim Ângela se constituiu
em importante instrumento, pois trouxe para serem julgados os poderes do
Estado burguês, esse mesmo Estado que durante muitos anos foi omisso e
violou direitos e que contribuiu para que se configurasse todo o “libelo” acu-
satório. O banco dos réus foi o lugar reservado a ele. 

A dualidade de poder estava consolidada, pois apesar das críticas feitas
por Santos quanto a essa “subordinação ao Estado burguês, o poder judiciá-
rio deslocou-se até a periferia de São Paulo, em local estranho às suas es-
truturas, para apreciar e julgar uma demanda popular. Apesar da figura do
juiz representar também o sistema de justiça burguês, foi o poder popular
que o levou até as trincheiras da luta por direitos e fez garantir a construção
do Hospital Municipal de M’Boi Mirim, Dr. Moysés Deutsch.
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NOTAS

1 www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeitu-
ras/dados_demograficos/index.php?p=12758. Acesso em 11 de agosto de 2016.

2 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/infraestrutura/con-
vias/ LEI%2011%20220%20de%201992.pdf.  Acesso em 11 de agosto de 2016

3 http://www.spbairros.com.br/tag/bairros-jardim-angela/ Acesso em 11 de
agosto de 2016.

4 http://www.nossasaopaulo.org.br/biblioteca/publicacao-indicadores-ba-
sicos-da-cidade-desao-paulo-2009 Transcrição de parte do texto apresentado no
sítio acima citado, acerca dos
indicadores

5 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/teatros/ Acesso
em 10 de julho
de 2017

6

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/m_boi_mirim/his-
torico/ Acesso em 07 de julho de 2017.

7 “O Estado que poderia ter interferido nesse processo, impondo limites à
especulação imobiliária e planejando o uso do solo, teve uma ação que só benefi-
ciou os interesses especulativos, contribuindo, consequentemente, para agravar
os contrastes entre os novos bairros e os bairros centrais, reservados às camadas
mais ricas da população” (CALDEIRA,1984, p. 23).

8 Orçamento disponível para a realização de ações voltadas à manutenção
de vias, Conselhos Tutelares, manutenção de áreas verdes etc. Neste montante,
não estão previstos os gastos relacionados às despesas relacionadas à educação e
saúde, por exemplo. Trago aqui o acesso ao relatório da execução orçamentária
de 2017, para demonstrar quais são os tipos de gastos realizados com os recursos
destinados especificamente à subprefeitura de M’Boi Mirim: http://www.prefei-
tura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/upload/1%20-%20Janeiro%202017
.pdf. Acesso em 10 de julho de 2017.

9 http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/uploads/2003/lei13480.
pdf Acesso em22 de fevereiro de 2017
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10 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/subprefei-
turas/dados_demograficos/index.php?p=12758 Dados coletados no ano de 2010.
Acesso em 21 de fevereiro de2017

11 Dados disponíveis no estudo “Diagnóstico de M’Boi Mirim”, publicado
em 2008

12 http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/noticias/gd180806b.htm
Acesso em 12 de julho de 2017.

13 http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/noticias/gd180806b.htm
Acesso em 12 de julho de 2017. 
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NAS ENCRUZILHADAS DO AMOR E DO DIREITO
HUMANO: HÁ POSSIBILIDADE PARA UM
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Miriam Steffen Vieira
Doutora em Antropologia Social, professora e pesquisadora no programa 
de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UNISINOS. 

Resumo: Cabo Verde se configura enquanto pequeno Estado insular e ar-
quipelágico do continente africano, como pouco mais de meio milhão de
habitantes, fortemente marcado pelas heranças coloniais. Essas heranças
são “perpetuadas” nas configurações familiares com base nos modelos oci-
dentais e na forma como se construiu a idealização do amor, nas premissas
de “sermos felizes para sempre”. E entra em choque no campo da justiça
quando se trata de direitos humanos. A partir de uma etnografia na Casa
do Direito de Terra Branca, na ilha de Santiago, atrelada as entrevistas
semi-estruturadas e pesquisas documentais, procura-se refletir sobre os di-
reitos humanos diante da premissa do amor, a partir de uma perspetiva des-
colonial e perceber como a negação (ou não) de uma história e as subje-
tividades não ocidentais aparecem no campo da justiça. Torna-se
fundamental compreender a modernidade desde a perspetivas históricas,
sociológicas e culturais, de modo que possibilite os deslocamentos de co-
nhecimentos e novas configurações, mediante as diversas articulações da
realidade local a partir das premissas de pluriversalidade. 

Palavras-chave: Configuração familiar; Amor; Descolonial; Casa do Di-
reito; Cabo Verde.

Abstract: Cabo Verde is a small island and archipelagic state of the African
continent, with just over half a million inhabitants, strongly marked by colo-
nial legacies. These inheritances are “perpetuated” in family settings based
on Western models and the way the idealization of love was built on the
premises of “being happy forever.” And it comes as a shock in the field of
justice when it comes to human rights. Based on an ethnography in the
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House of Law of Terra Branca, on the island of Santiago, coupled with semi-
structured interviews and documentary research, it seeks to reflect on human
rights before the premise of love, from a decolonial perspective and per-
ceive as the negation (or not) of a story and non-Western subjectivities ap-
pear in the field of justice. It is fundamental to understand modernity from
historical, sociological and cultural perspectives, so as to enable the dis-
placement of knowledge and new configurations, through the various ar-
ticulations of the local reality based on the premisses of pluriversality.

Keywords: Family configuration; Love; Descolonial; House of Law; Cabo
Verde.

1 - INTRODUÇÃO 
Cabo Verde se configura enquanto pequeno Estado insular e arquipelágico
do continente africano, como pouco mais de meio milhão de habitantes, for-
temente marcado pelas heranças coloniais. A antiga colónia herdou muitos
hábitos portuguesa que foram perpetuados e enraizados na nova sociedade
que se configurou com pessoas de diferentes etnias e realidades sociais – os
escravos africanos e os europeus colonos. A luta pela independência deu-se
sem uma luta armada, porém nem todas as práticas vindas e imposta da co-
lónia foram aceites na íntegra. Uma delas é a configuração da família, que
como rezam a história, as mulheres foram exploradas sexualmente pelos co-
lonos, o que resultou em filhos fora do casamento e sem um reconhecimento
paterno oficialmente.  

A configuração da família cabo-verdiana não foi baseada no modelo
nuclear, ou “família tradicional”, pois em todos os momentos da história de
Cabo Verde as mulheres aparecem como mães solteiras, com os companhei-
ros na emigração ou situações de paternidade não reconhecida. 

O casamento sempre apareceu como “algo encomendado pela família”
ou por interesses econômicos. E, logo, a configuração da família que se tem
em Cabo Verde, pode ser questionada desde ali, porém foi perpetuada ao
longo do tempo na tal ideia ilusória da família, que por vezes não condiz
com a realidade de muitas delas.

Nos dias de hoje, essa realidade é espelhada e reforçado nos discursos
do direito, principalmente no amplo conhecimento da da sociedade, quando
se trata da sua violação. 

O modelo da família que foi idealizado, o amor foi visto como algo que
poderia ser construído. Vários pessoas das ilhas conhecem e reconhecem
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casos de relacionamentos e casamentos arranjados por parte dos pais ou ou-
tros familiares. Principalmente por parte dos homens, as mulheres aceitavam
a condição e seguiam o discurso da “fidelidade conjugal” em honra ao bom
nome das famílias envolvidas. O casamento era tido como algo sagrado, no
qual é impensável pensar na possibilidade do divórcio. Estes casos fizeram
com que ao longo dos anos tivesse vários casos de violências e principal-
mente mulheres vítimas submetessem a esses padrões, sem questionar e
muito menos de pedir ajuda no campo judiciário. 

A Lei 84/VII/111 de 10 de Janeiro, descortinou as questões da violên-
cia, direitos e seus benefícios e a procura de solução por parte das vítimas
colocou em causa a conceptualização que foi construída constitucionalmen-
te ao longo dos anos numa sociedade pluridiversificada. 

Este exercício faz parte do projeto maior intitulado “Dinâmicas de gê-
nero e violência em Praia/Cabo Verde”2, com o objetivos de analisar o pro-
cesso da universalização de direitos, com base em uma agenda transnacional
feminista amparada na noção de direitos individuais num contexto marcado
por uma noção de pessoa relacional. 

O texto propõe refletir essas configurações familiares e de amor a partir
da perspetiva descolonial, a partir de etnografias realizadas em Casa do Di-
reito de Terra Branca na Cidade da Praia – ilha de Santiago – Cabo Verde.
Acompanhada de entrevista semi-estruturadas, pesquisas documentais e
acompanhamento dos diversos serviços da Casa – triagem, mediação e con-
sulta jurídica.

A acreditar que essas heranças entra em choque no campo da justiça
quando se trata de direitos humanos. Procura-se refletir sobre os direitos hu-
manos diante da premissa do amor a partir de uma perspetiva descolonial e
perceber como a negação (ou não) de uma história e as subjetividades não
ocidentais aparecem no campo da justiça, quando se de família. 

2 - AS hERANÇAS COLONIAIS NA CONSTRUÇÃO DA
FAMÍLIA EM CABO VERDE 
Localizado na costa ocidental africana e formado por dez ilhas e nove habi-
tadas numa extensão territorial de a 455 km2. O país foi descoberto em 1460
e foi povoado gradualmente por portugueses e africanos da costa adjacente. 

A estruturação da sociedade cabo-verdiana foi constituída com base no
fator étnico ou racial, a partir de dois grupos que definitivamente se fixaram
em primeiro lugar na ilha de Santiago: europeus (livres) e africanos (escra-
vizados) (GOMES, 2008). Segundo autor a sociedade cabo-verdiana evo-
lui-se diante de três grandes grupos sociais distintos. 

(…) o primeiro construído pelos brancos, o segundo pelos africanos livres e
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forros e o terceiro pelos escravos. Esta é uma classificação feita em função
dos direitos individuais dos elementos que compõem essa emergente socie-
dade e também do grau de mobilidade social verificado no seio de cada
grupo. Forma-se, nos primeiros tempos, uma sociedade baseada na velha
tradição escravocrata e, por conseguinte estratificada, estruturalmente no
tipo piramidal com os seus brancos, grupo minoritário e detentor de poder
no topo. Na base estava uma grande massa de escravos, a imensa minoria,
intermediando-se os dois grupos os forros (GOMES, 2008. p.13).

Na base da formação de uma sociedade miscigenada, a ilha de Santia-
go3 e Fogo4 principalmente, assistia-se o nascimento de filhos do homem
branco e da escrava negra e entre o homem negro ou liberto e a mulher negra
escrava (LOPES FILHO, 1996). Segundo Dias (2006) a:

Tal relação daria origem não apenas a um processo de miscigenação, funda-
mental na constituição da sociedade cabo-verdiana, mas também ao estabe-
lecimento de uma assimetria particular entre homem e mulher que viria a ter
influência marcante na configuração das relações no interior da família. A
escrava negra constituía-se como um elemento triplamente subjugado pelo
senhor branco. Além da dominação racial e de estrato, havia ainda na hierar-
quização sexual imposta pela doutrina católica. É com base na continuidade
dessa tradição colonial que Lopes Filho explica a formação da “família
cabo-verdiana tradicional de tipo patriarcal”, resultado direto da herança
cultural fundada na autoridade do homem em relação à mulher – quer este
fosse seu dono, como no tempo da escravatura, patrão, ou mesmo marido ou
companheiro (DIAS, 2006. p: 17, 18).

Para Cruz e Fortes (2016, p:41) “esse s novos agregados familiares ficam
a cargo da mulher mãe, a escrava, pois o pai branco não os assume, embora te-
nham-se registado alguns caso em que os progenitores brancos assumiram os
seus filhos mestiços” e ainda a condição social do homem pai e escravo não
lhe possibilitava criar laços estáveis e familiares como os seus descendentes. 

Num contexto em que os brancos detinham as melhores terras e o sis-
tema económico, patrimónios e privilégios, ou seja, o poder total sobre os
bens e as pessoas. Desses encontros a família sempre esteve marcada pelas
ausências e violações. Muitas mulheres davam a luz a filho fora do casa-
mento, o que era reprimido e o não reconhecimento da paternidade, por parte
dos colonos, principalmente, são resquícios que sempre apareceram na his-
tória das ilhas. 

Segundo Cruz e Fortes (2016):

(…) da formação da sociedade cabo-verdiana pretendeu estruturar esta so-
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ciedade a partir do modelo que colocava o homem branco, como provedor
da família, à semelhança das ilhas atlânticas, ficando a mulher, branca ape-
nas com as funções de reprodução biológica cultural. Por outro lado, pelo
número muito reduzido de família de reino (Portugal) que se fixaram em
Cabo Verde, e pelas influências várias que se deram nesse contacto de povos
e culturas diferentes (Europeus e Africanos), adaptação às condições do
meio, relações sociais e de poder, o modelo de organização familiar patriar-
cal não se enraizou pelo menos de facto (CRUZ E FORTES, 2016. p:40).

O estereótipo impede, no contexto colonial, que se reconheça as dife-
renças que se cruzam entre dominantes e dominados e as similitudes, ou
seja, corresponde à reificação da alteridade e à recusa do reconhecimento
dos sujeitos enquanto seres múltiplos e incompletos, capazes de identifica-
ções e atuações incontáveis (RIBEIRO E PRAZERES, 2015).

O certo é que a sociedade cabo-verdiana desde a sua formação carrega
consigo uma prática relacional familiar, marcada pela presença desigual dos
progenitores na estrutura familiar e por relações de concubinagem, relações
informais, uniões de fatos instáveis, desde o modelo politico-administrativo
colonial, ao poder e ação da igreja católica (CRUZ e FORTES, 2016) e essas
organizações familiares afeta as famílias até os dias de hoje. 

Dentro de um sistema de valores próprios, que nasceu do encontro e as-
similação e simbiose das culturas que se tornou possível com a abolição da
escravatura, possibilitou assim, uma maior mobilidade social e racial, com a
independência de 1975. Essas mudanças deram origem a uma sociedade que
ainda hoje carrega as marcas do encontro original, constituindo-se como uma
complexa síntese de elementos culturais heterogéneas (DIAS, 2006) com re-
flexo nas diferentes agências sociais da sociedade cabo-verdiana.

3 - DIREITOS hUMANOS, O AMOR E OS SEUS EFEITOS
NAS FAMÍLIAS
O conhecimento científico, os movimentos sociais, os meios de comunica-
ção e o fenómeno da globalização contribuíram para as mudanças na socie-
dade, bem como nas famílias, que consequentemente chegou no campo dos
ordenamentos jurídicos. O que fez com que a própria essência do amor seja
revisitada e reclassificada. 

Segundo Pereira (2006):

todas essas mudanças trouxeram novas ideias, provocaram um “declínio do
patriarcalismo” e lançaram as bases de sustentação e compreensão dos direi-
tos humanos, a partir da noção da dignidade humana, hoje insculpida em
quase todas as constituições democráticas (PEREIRA, 2006, p:196).
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhecida pela As-
sembleia pela ONU, em 1948, do qual Cabo Verde faz parte, enquanto Es-
tado democrático. Vale ressaltar a necessidade de uma reflexão detalhada,
que pode ser compreendido como direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem distinção de raça, cor e classe.

A realidade cabo-verdiana contemporânea demonstra que mesmo o
país, ainda que signatários do documento internacional, não tem conseguido
reduzir a violação dos Direitos Humanos, principalmente para com as mu-
lheres. O direito a família como sendo o mais humano de todos os ramos do
direito, no contexto cabo-verdiano tendo em consideração a dimensão his-
tórica e ideológico, fez com que o país pensasse o mesmo, ancorado pelo
viés dos direitos humanos. 

Falar da família, do direito humano, aparece o amor, que por vezes é
ignorado, mas que desempenha um papel fundamental na sociedade. O di-
reito é um sentimento supremo que tutela o agrupamento humano, por elo
mais forte do que a simples conexão de interesse e sendo assim, dá a base
para os demais direitos que abrange a coletividade (LEONARDO, 2016). 

Segundo Fromm (2000):

O amor é uma função ativa de cuidados com o ser amado, de preocupação
com seu crescimento e vida, de responsabilidade, ou seja, capaz de corres-
ponder ao outro, estando pronto para tal e tendo respeito por ele, ou seja,
“olhá-lo como ele é, ter consciência de sua individualidade”. O respeito só é
possível se o indivíduo possuir independência; a falta de amor, por outro
lado leva, a um estado de isolamento e aprisionamento do homem
(FROMM, 2000, p. 34).

Segundo Leonardo (2016) o amor está agudamente ligado ao quesito
do fundamento dos direitos humanos, pois sua legitimidade deve alicerçar-
se em algo mais profundo e permanente do que a ordenação estatal, mesmo
que esta se fundamente numa Constituição peremptoriamente promulgada.
O autor vai mais além tratando do amor e a Declaração Universal de Direitos
Humanos da seguinte forma:

Dada a magnitude da abrangência dos direitos humanos, bem como da pro-
funda inter-relação que existe entre o direito e o amor, a liberdade de mani-
festação, em sua mais rica diversidade, representa um direito humano funda-
mental. Muitos são os desdobramentos que compõem oamor e sua proteção
como direitos humanos. No plano internacional, além da proteção integral
da vida e da dignidade humana, vê-se que as principais questões marcadas
pela aceitação da diferença entre os povos estão na esfera cultural, na qual o
multiculturalismo impõe-se como uma manifestação de amor à diferença
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ancestral entre os homens com todas as suas manifestações nas diferentes
esferas da existência humana (LEONARDO, 2016, p: 404). 

A Constituição da República de Cabo Verde assegura os direitos hu-
manos com base no amor, a solidariedade e a tolerância entre os seres hu-
manos, sem distinção e enaltecendo a igualdade para a liberdade como
forma de construir uma sociedade livre, justa e solidária como alicerce para
as famílias. Esses direitos devem ser respeitados, para que se possa disse-
minar o amor, em prol da dignidade humana e para o sustento do pilar basilar
de qualquer sociedade – a família.

Nos dias de hoje em Cabo Verde, principalmente pela disseminação da
informação, escolarização, entrada das mulheres no mundo do trabalho e
acima pelo controle do próprio corpo no que concerne a questão de filhos,
fez com que muitas heranças enraizadas na cultura cabo-verdiana fossem
questionadas. 

O conhecimento dos direitos e a acessibilidade proporcionada pelas
Casas do Direito e o Instituto Cabo-verdiano para Igualdade e Equidade de
Género (ICIEG)5 fez com que as pessoas perdessem medo de procurar aju-
das em situações de conflitos. 

Diríamos que o próprio amor deixou de ser tão idolatrado e eterno. Os
dados de VBG mostra a triplicação do número de denúncia com a entrada
da lei em vigor (ICIEG, 2012) e os efeitos na família tornam-se evidentes.
Quando adicionamos as questões de género, muitas questões que até então
era da esfera familiar, passaram a cair na arena judiciária. 

Durante a pesquisa a questão de pensão alimentícia estava entre os
casos que mais apareceram nos serviços da Casa do Direito. Acredita-se que
as mulheres perderam o medo de manterem a boa imagem para a sociedade,
em nome da família para as pessoas de fora e começaram a olhar a situação
como participante ativa e com a liberdade de escolha. Todas essas descons-
truções sociais, diante do modelo hegemónico são inegáveis os seus efeitos
nas famílias. 

4 - CASA DO DIREITO COMO ESpAÇO DE ACESSO À
JUSTIÇA A pARTIR DA pERSpETIVA DESCOLONIAIS
A Casa do Direito visa garantir o acesso de populações vulneráveis, igual-
mente, facilitar o acesso á justiça e ao Direito a todos os cidadãos nacionais,
independentemente da sua condição económica tornou-se realidade em
Cabo Vede desde 2009. A mesma apresenta-se como:

Espaços vocacionados para promover o acesso à Justiça e ao Direito. São
pontos de encontro do cidadão, abertas a todos e entregues à comunidade, a
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fim de promover a cultura de paz e o pleno exercício da cidadania; promover
o conhecimento dos direitos humanos e cívicos, da prevenção da violência,
bem como as regras do direito vigentes em, Cabo Verde, estimulando o de-
senvolvimento da cidadania e a participação cívica dos cidadãos; podem
ainda prestar serviços, remunerados ou não, de interesse para a comunidade
(Folheto informativo do Ministério da Justiça).

Ao longo da pesquisa de campo na Casa do Direito de Terra Branca –
Praia, a acompanhar os diferentes serviços fornecidos – mediação, consulta
jurídica, informação jurídica e consulta psicológica, percebe-se uma preo-
cupação com a questão da reconciliação da família quando se tratava de pe-
quenos conflitos (brigas, falta de diálogo, pensão alimentícia) e sempre fa-
lava-se de valores que ela tem na sociedade. 

Quando se tratava da informação jurídica teve um caso em que o ad-
vogado enalteceu as palavras abaixo para um casal heterossexual: 

Vocês são adultos e sabem o que é melhor para vocês. Caso a relação
não está com base no respeito e diálogo, é melhor cada um seguir a própria
vida e dividirem os bens (…). Vocês são jovens ainda e conseguirão nova-
mente com o tempo, evitando assim, mais confusões (Diário de Campo,
Maio de 2015.)

Uma fala aparentemente simplista, mas cabe realçar que é um advogado
como mais de 60 anos de idade, que passou pelo período colonial e que é um
conhecedor da realidade cabo-verdiana e do valor que historicamente atri-
buem a família e as diferentes estratégias utilizadas para a manutenção da
mesma. Teve período que uma separação era vista como algo de errada e a
pessoa que passasse por isso era vista como fracassada e por vezes, princi-
palmente a mulher, era mal falada na comunidade. Muitas mulheres se sub-
metem a diferentes situações de violência como forma de preservar a boa
imagem, não para consigo mesmo e sim para a sociedade em prol do modelo
de família, conjugal nuclear. Uma família formada por um casal e os filhos,
todos vivendo juntos e onde o homem é o principal provedor e a mulher dona
de casa ou uma fonte de ingresso adicional, coadjuvante do marido no sus-
tento familiar, esta longe de ser uma realidade no nosso país. 

A procura de direito foi a última das opções a ser pensada por um longo
período em Cabo Verde. Porém, nos últimos anos, principalmente as mulheres
já não submetem, tanto quanto, procedeu num longo período histórico das ilhas. 

A Casa do Direito aparece como um espaço dessa negação histórica
que foi perpetuada na sociedade cabo-verdiana, onde essas consequências,
sobrecaem, sobretudo na vida das mulheres, que segundo os dados nacionais
são as maiores vitimas de violência com base no género. Ela aparece como
espaço onde sobressaem as subjetividade das famílias/ casais como base nas
suas próprias experiências e vivências.
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Assim sendo, a perspetiva descoloniais torna-se uma teoria que sus-
tenta essa realidade a partir das dificuldades da própria família.

O que vai de encontro como aquilo que Quijano (2005) enalteceu sobre
a leitura descolonial, que visa compreender uma preposição de base teórica,
que busca contribuir para a transformação não só dos conteúdos, senão tam-
bém dos termos (das condições) das conversações sobre o sistema mundo
moderno/colonial e suas diversas articulações locais. 

A Casa do Direito, não basea exclusivamente nas leis estabelecidas, há
todo um exercício que procura entender as pessoas, e dar-lhes oportunidade
de exporem os seus problemas e participar também das decisões judiciais.
Visão esta que rompe com a ideia colonial de imposição e obrigatoriedade.
Segundo Escobar (2005) podemos afirmar que este pensamento descolonial
se carateriza por uma série de deslocamentos/ problematizações em formas
dominantes de compreender a modernidade, desde a perspetiva históricas,
sociológicas e culturais.

O que se traduz nas palavras do Coordenador da Casa do Direito de
Terra Branca: 

As pessoas veem aqui porque, o tribunal muitas vezes não tem dado resposta
ou porque o tribunal não é acessível a todos, por causa dos custos. Sabendo
que aqui os serviços são grátis. Há um trabalho de desconstrução do para-
digma de que conhecem. As pessoas veem cá com intenção de colocar nas
mãos das pessoas para resolver os seus casos. Mas então há cada vez mais
procura, é um serviço pedagógico que é feito em cada atendimento aqui na
Casa do Direito que é feito. O serviço pedagógico de desconstrução das
narrativas aqui, as pessoas dizem, mas aqui é só conversa? É só para con-
versar. Explicamos as regras da mediação, uma das fases da mediação é a
explicação das regras, julgando que querem alguém que lhes de algo dessa
conversa. Os acordos são conseguidos, mas os senhores é que vão construir
o acordo e a visão mental do que pensam sobre a mediação, e resolução de
conflitos. As pessoas veem aqui na esperança que eu lhes resolva o caso e eu
digo não, são os senhores a resolver o caso, através do mediador. Eu só vou
facilitar o diálogo para resolver o caso.

Há um serviço pedagógico que é feito desde o inicio da triagem, até ao
acordo conseguido. Devem ter verificado aqui. Nesse acordo não conse-
guido, eu disse a senhora: pode ir embora e nada vai acontecer. Ela ficou a
espera que eu dissesse alguma coisa e eu digo nada não (Entrevistado em
15 de abril de 2015).

Seguindo o Castro-Gomez e Grosfoguel (2007) é pertinente agregar que
o pensamento descolonial também invoca uma epistemologia, um sujeito e
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um projeto politico que questionam os modelos eurocentristas do conheci-
mento e a agência, o que vai de encontro com o propósito da Casa do Direito,
como espaço de acesso a justiça. 

5 - CONSIDERAÇõES FINAIS 
As heranças coloniais da formação da sociedade e da construção da família
cabo-verdiana, estão a ser questionados na contemporaneidade, principal-
mente no campo da justiça, quando se trata de direitos humanos. A premissa
do amor já não é suficiente para a aceitação de muitos abusos, principal-
mente por parte das mulheres.

O texto procurou refletir sobre os direitos humanos diante da premissa
do amor, a partir de uma perspetiva descolonial e perceber como a negação
(ou não) de uma história e as subjetividades não ocidentais aparecem no
campo da justiça. Os direitos humanos veem sendo colocados enquanto um
direito fundamental para a pessoa humana, independente da sua condição
econômica e a Casa do Direito está a contribuir nesse quesito no país. 

Porém ainda assim, torna-se fundamental compreender a modernidade
desde a perspetivas históricas, sociológicas e culturais, de modo que possibilite
os deslocamentos de conhecimentos e novas configurações mediante as diver-
sas articulações da realidade local a partir das premissas de pluriversalidade.
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NOTAS

1 A Lei 84/VII/11 de 10 de Janeiro – que estabelece as medidas destinadas a
prevenir e reprimir o crime de violência baseada no género (Lei VBG), considera
a violência baseada no género como uma violação de direitos humanos e um obs-
táculo para alcançar a igualdade de género. Estabelece as responsabilidades do
Estado em matéria de prevenção, assistência, protecção e repressão, definindo os
direitos das vítimas e as medidas de reabilitação para os autores da violência.
Porém, o Governo vem criando alternativas com significativos avanços, e as me-
didas que têm contribuído para periodizar na agenda pública a acção sobre esse
problema social que por muito tempo pertenceu exclusivamente ao âmbito priva-
do, ainda há um longo caminho a percorrer (PNVBG: 2008-2011).

2 Projeto coordenado pela professora Miriam Steffen Vieira, com apoio
do CNPq.

3 A maior ilha do país e o primeiro a ser povoado. 

4 A segunda ilha a ser povoada na formação da sociedade cabo-verdiana.

5 Instituição pública de Cabo Verde, responsável pelas politicas de igualdade
e de combate de violência com base no género e todas as formas de descriminação.
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A PROTEÇÃO JURÍDICA DOS TERRITÓRIOS
QUILOMBOLAS E O MACROZONEAMENTO DO
MUNICÍPIO: A MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA A
INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DE SERRO
THE LEGAL PROTECTION OF MAROONS LANDS AND THE

MUNICIPALITY’S MACROZONING: THE SOCIAL MOBILIZATION

FOR THE INSTITUTIONALIZATION OF THE PROTECTION AREAS

OF TRADITIONAL MAROONS TERRITORIES IN THE DIRECTIVE

PLAN OF SERRO MUNICIPALITY 

Matheus de Mendonça Gonçalves Leite
Doutor em Direito – PUC-Minas – Minas Gerais

Resumo: Este trabalho é uma síntese da pesquisa-ação promovida pelo
projeto de extensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamen-
tais das comunidades remanescentes de quilombo”, na defesa dos direi-
tos étnicos e territoriais das comunidades quilombolas existentes no muni-
cípio do Serro, contra a implantação de empreendimentos minerários no
interior de seus territórios. O Plano Diretor do Município do Serro não re-
conhece a existência dos territórios quilombolas e, o que é pior, permite
a implantação nos territórios quilombolas de empreendimentos econômi-
cos incompatíveis com os modos de vida das comunidades quilombolas.
O Plano Diretor previu que parte dos territórios das comunidades quilom-
bolas de Ausente, Baú e Queimadas estão inseridas na Zona Especial
de Exploração Minerária, permitindo a implantação de empreendimentos
minerários no interior dos territórios quilombolas. No ano de 2017, o pro-
jeto de extensão participou do processo legislativo de revisão do Plano
Diretor do Município do Serro, com o objetivo de obter o reconhecimento
legal da existência dos territórios quilombolas e de destiná-los à reprodu-
ção material e simbólica das comunidades quilombolas.
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Palavras-chave: Comunidades Quilombolas; Direitos Étnicos e Territoriais;
Plano Diretor; Territorialidade Quilombola; Reconhecimento Legal.

Abstract: This article is a summary of the research-action promoted by the
expansion project entitled “The fight for the recognition of the maroons’ re-
maining community’s fundamental rights”, in defense of the ethnical and
territorial rights of maroons communities in Serro municipality, against the
implementation of mining enterprises inside their territories. The Directive
Plan of Serro Municipality does not recognize the existence of maroons
territories and, even worse, it allows the implementation, inside the ma-
roons territories, of economical enterprises that are not compatible with
the maroons communities’ way of life. The Directive Plan anticipates that
part of the territories of the maroons communities in Ausente, Baú and
Queimadas are inserted in the Special Zone of Mining Exploitation, al-
lowing the implementation of mining enterprises inside the maroons terri-
tories.  In the year of 2017, the expansion project participated in the leg-
islative process of revision of the Directive Plan of Serro Municipality, as a
means to obtain the legal recognition of the existence of maroons territories
and to allocate them to the material and symbolic reproduction of maroons
communities.

Keywords: Maroons communities; Ethnical and Territorial rights; Directive
Plan; Maroon Territoriality; Legal Recognition.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo científico é uma síntese da pesquisa-ação1 promovida pelo projeto
de extensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das comu-
nidades remanescentes de quilombo”, na defesa dos direitos étnicos e territo-
riais das comunidades quilombolas existentes no município do Serro, contra a
implantação de empreendimentos minerários no interior de seus territórios.

O problema social, que instigou a realização desta pesquisa científica,
consiste na falta de reconhecimento e de proteção aos interesses e valores,
que são reivindicados, de modo implícito ou explícito, pelas comunidades
quilombolas e se materializam em suas práticas, hábitos e modos de ser, nas
leis estatais que regulam a convivência social no Brasil. Em síntese, as leis
estatais regulam o convívio social sem se preocupar em proteger e preservar
os interesses e valores das comunidades quilombolas, permitindo a realização
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de atividades sociais que são incompatíveis e irreconciliáveis com os dife-
rentes modos de ser adotados pelas comunidades quilombolas.

Numa sociedade que ainda se organiza de modo colonial, por institucio-
nalizar mecanismos de imposição de interesses e valores constitutivos do
modo de ser hegemônico (colonizador) a grupos subalternizados (coloniza-
dos), que possuem outros modos de ser, pensar e sentir2, as leis estatais reco-
nhecem, via de regra, a legitimidade dos interesses e valores do modo de ser
dos grupos dominantes, que, assim, podem mobilizar a violência estatal contra
os demais grupos sociais subalternizados, para a imposição dos interesses e
valores constitutivos da forma de vida adotada pelos colonizadores.

Nesse contexto, a ordem jurídica representa, em regra, a tradução dos in-
teresses e valores dos grupos dominantes numa linguagem jurídica, que funcio-
na como uma justificação e autorização do uso da violência estatal contra aque-
les que se opõem à satisfação dos interesses e valores do grupo dominante.

A ordem social existente no município do Serro3 assenta, e perpetua,
relações coloniais, nas quais a vida das comunidades negras rurais, inclusive
as comunidades quilombolas4, é disciplinada para servirem à satisfação dos
interesses e valores do modo de vida dos grupos hegemônicos, que, ao in-
ternalizarem a lógica interna da acumulação de capital, conformam todas
as relações sociais ao atendimento da reprodução do capital.

Nesta ordem social colonial, forjada a partir do capitalismo mundial
moderno, a raça se torna um dos fatores sociais de classificação da popula-
ção, atribuindo diferentes papéis e posições sociais às pessoas nas relações
de dominação política e de controle dos meios de produção material, que
incluiu o controle da força de trabalho, dos recursos (inclusive naturais) e
dos produtos do trabalho.

Anibal Quijano (2005, pp. 227/228) explica o papel da raça na regula-
ção das relações sociais constituídas pelo capitalismo mundial moderno, a
partir da colonização da América, nos seguintes termos:

A ideia de raça, em seu sentido moderno, não tem história conhecida antes
da América. Talvez se tenha originado como referência às diferenças fenotí-
picas entre conquistadores e conquistados, mas o que importa é que desde
muito cedo foi construída como referência a supostas estruturas biológicas
diferenciais entre esses grupos.

A formação de relações sociais fundadas nessa ideia, produziu na América
identidades sociais historicamente novas: índios, negros e mestiços, e redefiniu
outras. Assim, termos com espanhol e português, e mais tarde europeu, que
até então indicavam apenas procedência geográfica ou país de origem, desde
então adquiriram também, em relação às novas identidades, uma conotação ra-
cial. E na medida em que as relações sociais que se estavam configurando eram
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relações de dominação, tais identidades foram associadas às hierarquias, luga-
res e papéis sociais correspondentes, com constitutivas delas, e, consequente-
mente, ao padrão de dominação que se impunha. Em outras palavras, raça e
identidade racial foram estabelecidas como instrumentos de classificação so-
cial básica da população.

Com o tempo, os colonizadores codificaram como cor os traços fenotípicos
dos colonizados e a assumiram como a característica emblemática da cate-
goria racial. Essa codificação foi inicialmente estabelecida, provavelmente,
na área britânico-americana. Os negros eram ali não apenas os explorados
mais importantes, já que a parte principal da economia dependia de seu tra-
balho. Eram, sobretudo, a raça colonizada mais importante, já que os índios
não formavam parte dessa sociedade colonial. Em consequência, os domi-
nantes chamaram a si mesmos de brancos.

Na América, a ideia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às re-
lações de dominação impostas pela conquista. A posterior constituição da
Europa como nova identidade depois da América e a expansão do colonia-
lismo europeu ao resto do mundo conduziram à elaboração da perspectiva
eurocêntrica do conhecimento e com ela à elaboração teórica da ideia de
raça como naturalização dessas relações coloniais de dominação entre euro-
peus e não-europeus. Historicamente, isso significou uma nova maneira de
legitimar as já antigas ideias e práticas de relações de superioridade/inferio-
ridade entre dominantes e dominados. Desde então demonstrou ser o mais
eficaz e durável instrumento de dominação social universal, pois dele pas-
sou a depender outro igualmente universal, no entanto mais antigo, o inter-
sexual ou de gênero: os povos conquistados e dominados foram postos numa
situação natural de inferioridade, e consequentemente também seus traços
fenotípicos, bem como suas descobertas mentais e culturais. Desse modo,
raça converteu-se no primeiro critério fundamental para a distribuição da
população mundial nos níveis, lugares e papéis na estrutura de poder da
nova sociedade. Em outras palavras, no modo básico de classificação social
universal da população mundial. 

Na hierarquia social colonial constituída pelo processo de colonização
da América, foi atribuída ao negro uma posição de subalternização nas re-
lações materiais de produção e nas relações políticas de dominação. 

No âmbito da produção material, foi negado ao negro a possibilidade
de controle dos meios de produção, incluindo o controle de sua própria força
de trabalho e dos recursos naturais indispensáveis à produção material da
existência humana. Por isso, após o fim das relações de escravidão, o negro
foi assimilado à economia dos Estados Latino-americanos independentes
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como agregado nas fazendas, que continuavam dominadas por brancos, ou
como proletários nos processos de industrialização da América Latina, per-
manecendo, em ambos os casos, como subalternos àqueles que controlavam
os meios de produção.

No âmbito da dominação política, foi negado ao negro a possibilidade
de exercer funções e cargos que propiciam a formação da vontade política
do Estado-Nação, cabendo-lhe, apenas, obedecer às decisões políticas to-
madas na forma de leis jurídicas, cuja inobservância proporcionava a sub-
missão do negro aos órgãos de controle social. Por isso, após o fim das re-
lações de escravidão, os negros estão sub-representados nos órgãos estatais,
dotados de competência para tomada de decisões coletivamente obrigató-
rias, e são os principais alvos das ações de controle social realizadas pelos
órgãos de segurança pública. 

É oportuno esclarecer que as relações coloniais não cessaram com a in-
dependência política dos Estados Latino-Americanos em relação a suas an-
tigas metrópoles europeias, cujo processo se desenvolveu no final do século
XVIII e início do século XIX. Ao contrário, as relações coloniais se desen-
volveram nas práticas sociais, econômicas e políticas dos países latino-ame-
ricanos, adquirindo novas aparências e roupagens, que expressavam, con-
tudo, as mesmas relações de subalternização dos grupos raciais e étnicos do
início do processo de colonização da América5.

O problema acima indicado se mostrou ao longo da tramitação do pro-
cesso administrativo, instaurado no âmbito do Conselho de Desenvolvimen-
to do Meio Ambiente do Município do Serro (CODEMA), com a finalidade
de se recomendar ao Prefeito Municipal a declaração de conformidade do
empreendimento minerário denominado “Projeto Serro” com as leis muni-
cipais de uso e ocupação do solo6.

No mês de dezembro de 2014, a sociedade empresária Anglo American
Minério de Ferro Brasil S/A solicitou, ao Município do Serro, que fosse de-
clarada a conformidade do empreendimento minerário denominado “Projeto
Serro” com as leis municipais de uso e ocupação do solo. A empresa afir-
mava que o Plano Diretor do Município do Serro definia a área de influência
direta do empreendimento minerário como Zona Especial de Exploração
Minerária, permitindo, assim, a implantação do empreendimento minerário
na referida área7.

O “Projeto Serro” é um empreendimento minerário em que se pretendia
a realização de lavra de minério de ferro, em escala de produção de 500.000
toneladas/ano, e posterior beneficiamento a seco (EIA/RIMA, Volume I,
2014, p. 13).

Ao longo do processo administrativo instaurado no âmbito do CODE-
MA, verificou-se que a área de influência direta do empreendimento mine-
rário se sobrepõe ao território da comunidade quilombola de Queimadas8 e
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constatou-se a existência de um conflito socioambiental entre o empreen-
dedor capitalista e a comunidade quilombola, na medida em que os atores
sociais envolvidos pretendiam utilizar, de modo contraditório e irreconci-
liável, o mesmo espaço territorial.

O conflito socioambiental tornou-se explícito e verbalizado na reunião
ordinária do CODEMA, realizada no dia 16 de setembro de 2015, na qual
os representantes da comunidade quilombola de Queimadas afirmaram que
não concordavam com a implantação do empreendimento minerário no in-
terior de seus territórios. 

O conflito socioambiental entre a empresa e a comunidade quilombola
de Queimadas desvelou o problema da invisibilidade das comunidades qui-
lombolas nas leis jurídicas que regulam a convivência social no Brasil, bem
como a permanência da lógica colonizadora na legislação estatal, que, via
de regra, impõe os interesses da reprodução do capital aos grupos étnicos
subalternizados.

Nesse contexto, ao regular a utilização dos diferentes espaços geográficos
que compõem o seu território, o Município do Serro não reconheceu a existên-
cia dos territórios das comunidades quilombolas, no macrozoneamento terri-
torial de seu Plano Diretor. E, o que é pior, o Plano Diretor autorizou que ati-
vidades sociais incompatíveis com a reprodução física e cultural das
comunidades quilombolas possam ser realizadas no interior de seus territórios
tradicionais. Assim, por exemplo, o Plano Diretor previu que parte dos territó-
rios das comunidades quilombolas de Ausente, Baú e Queimadas seria desti-
nado à exploração minerária, na medida em que classifica como Zona Especial
de Exploração “as áreas nas quais existam concessões para extração de lavra”. 

A construção e manutenção da identidade coletiva de uma comunidade
quilombola, produzida pelo realce de traços culturais, que se contrastam
com os modos de vida da sociedade local e são expressivos da particulari-
dade do modo de ser de um grupo étnico minoritário, demandam o perten-
cimento a um território. 

O território fornece o substrato indispensável para a reprodução mate-
rial, social e simbólica do grupo étnico. Assim, há uma verdadeira simbiose
entre a identidade quilombola e seu território, pois a “construção de si, um
sujeito coletivo singular e diferenciado culturalmente, se dá pelos processos
de territorialidade construídos ao longo da trajetória de cada grupo, apoiada
em uma razão histórica” (COSTA, p. 66).

O respeito ao modo de ser das comunidades quilombolas, cuja proteção
jurídica se baseia no disposto no artigo 216 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CR/88)9, torna obrigatória o reconhecimento
de seus territórios tradicionais no Plano Diretor dos Municípios. 

O Plano Diretor deve destinar o uso dos territórios tradicionais para a
reprodução material e simbólica das comunidades quilombolas, proibindo
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a implantação de atividades e práticas incompatíveis como o modo particu-
lar de ser de cada uma das comunidades quilombolas existentes. 

Pois, o Plano Diretor é o principal instrumento jurídico de regulação,
gestão e planejamento do uso dos espaços geográficos, que compõem o ter-
ritório municipal. Fazer planejamento territorial é definir o melhor modo de
ocupar o território de um município, prevendo os espaços geográficos aonde
serão realizadas as mais diferentes atividades humanas, e todas as formas
de uso do espaço, presentes e futuros. Na ordenação territorial, o Município
deve se preocupar em assegurar, a todos os indivíduos e grupos étnicos cons-
tituidores da sociedade local, os espaços geográficos apropriados ao desen-
volvimento de suas atividades econômicas, culturais, sociais e políticas,
com vistas a uma melhoria constante do bem-estar de toda a população.

A partir da experiência, adquirida na atuação no processo administra-
tivo de certificação da conformidade do empreendimento minerário deno-
minado “Projeto Serro” com as leis municipais de uso e ocupação do solo,
percebeu-se que a efetividade da proteção jurídica aos direitos étnicos e ter-
ritoriais das comunidades quilombolas depende do reconhecimento formal,
no Plano Diretor, de que os territórios tradicionais das comunidades qui-
lombolas se destinam, exclusivamente, a sua reprodução material e simbó-
lica. No Plano Diretor, deve ser proibido, expressamente, a implantação de
atividades e práticas incompatíveis com o modo de ser particular de cada
uma das comunidades quilombolas.  

O reconhecimento formal de que os territórios quilombolas se destinam
a reprodução material e cultural das comunidades quilombolas depende da ar-
ticulação de dois fatores: 1) a construção de um discurso destinado a justificar
a legitimidade da reivindicação de grupos/classes subalternizados do reconhe-
cimento formal de direitos, que possam viabilizar a superação das relações de
subalternização a que estão inseridos; e, 2) a mobilização social e política no
sentido de se exigir o reconhecimento dos direitos reivindicados por parte do
Estado, como uma exigência da justiça, traduzindo, na linguagem dos direitos
fundamentos, os interesses e valores das comunidades quilombolas. 

A pesquisa-ação, promovida pelo projeto de extensão “A luta pelo re-
conhecimento dos direitos fundamentais das comunidades remanescentes
de quilombo”, possui a finalidade de construir, em conjunto com as lideran-
ças das comunidades quilombolas existentes do Município do Serro/MG,
um discurso de direitos humanos destinado a justificar a revisão do Plano
Diretor do Município do Serro, no sentido de se reconhecer a existência dos
territórios quilombolas, destinando-os ao uso exclusivo das comunidades
quilombolas, de acordo com suas leis tradicionais.

Possui, também, a finalidade de promover a articulação política impres-
cindível para a aprovação da Lei de Revisão do Plano Diretor do Município
do Serro, instituindo-se uma Política Municipal de Proteção e Valorização
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das Comunidades Quilombolas de Serro, destinada a assegurar os direitos
territoriais destes grupos étnicos minoritários. 

2. DA LUTA pELA EMANCIpAÇÃO DAS COMUNIDADES
qUILOMBOLAS: O RECONhECIMENTO DOS DIREITOS
ÉTNICOS E TERRITORIAIS E A SUpERAÇÃO DAS
RELAÇõES COLONIAIS.
O Direito é o resultado, sempre provisório e instável, das lutas sociais de
classes, de gênero e de grupos étnico-raciais, que buscam proteger os seus
interesses e valores por meio de sua tradução na linguagem das leis estatais.
Pois, ao serem bem-sucedidos em traduzir os seus interesses e valores na
linguagem jurídica, as classes e grupos étnico-raciais podem utilizar da vio-
lência estatal contra as demais classes e grupos sociais, para assegurar a pre-
valência de seus interesses e valores.

As leis estatais vigentes em determinado momento histórico represen-
tam, então, a vitória político-jurídica de uma classe e/ou grupo étnico domi-
nante, que transforma os seus interesses e valores particulares em interesses
e valores universais, por meio de sua enunciação na forma de leis estatais.

Contudo, a experiência da exploração e da opressão das classes e gru-
pos étnicos subalternizados se tornam, então, motores para a continuidade
da luta social, por meio da reivindicação de novos direitos que possam pro-
porcionar a superação das relações de exploração e opressão experimentadas
pelos grupos subalternizados. 

O reconhecimento formal das reinvindicações das classes e grupos su-
balternizados produz um novo conjunto de leis estatais, que, ao mesmo
tempo que proporciona uma superação de certas formas de exploração e
opressão, perpetua antigas formas de exploração e opressão, bem como pro-
duz novas formas de violência. 

A tensão dialética entre a emancipação e a liberdade se torna, então, o
verdadeiro motor do desenvolvimento do Direito, que, portanto, não pode ser
confundido com as leis estatais vigentes em determinado momento histórico. 

Roberto Lyra Filho ressalta o caráter dinâmico do Direito e explica a
experiência da exploração e opressão de grupos subalternizados como o
motor do processo de evolução do Direito. Assim, o autor (1999, p. 54/57)
afirma que:

[...] a luta social constante, com suas expressões de vanguarda e suas resis-
tências e sacanagens reacionárias, com suas forças contraditórias de pro-
gresso e conservantismo, com suas classes e grupos ascendentes e libertá-
rios e suas classes e grupos decadentes e opressores - é todo o processo que
define o Direito, em cada etapa, na procura das direções de superação. 
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E preciso notar, inclusive, que as contradições não se dão apenas entre blocos
de normas, porém dentro desses blocos. Assim, por exemplo, o direito estatal,
as leis que exprimem, em linhas gerais, o domínio de classe e grupos privile-
giados têm elementos que podem ser utilizados pelas classes e grupos liberta-
dores, porque, na hipocrisia de fazer o contrário do que dizem (isto é, dizer
que vão construir a “Justiça” nas normas, enquanto fazem das normas uma
proteção injusta de seus privilégios), a classe e grupos dominadores muitas
vezes se contradizem, deixam “buracos” nas suas leis e costumes, por onde os
mais hábeis juristas de vanguarda podem enfiar à alavanca do progresso, ex-
plorando a contradição. 

[...]

Direito é processo, dentro do processo histórico: não é uma coisa feita, per-
feita e acabada; é aquele vir-a-ser que se enriquece nos movimentos de liber-
tação das classes e grupos ascendentes e que definha nas explorações e
opressões que o contra-dizem, mas de cujas próprias contradições brotarão
as novas conquistas. 
[...]

O Direito, em resumo, se apresenta como positivação da liberdade conscienti-
zada e conquistada nas lutas sociais e formula os princípios supremos da Justiça
Social que nelas se desvenda. Por isso, é importante não confundi-lo com as nor-
mas em que venha a ser vazado, com nenhuma das séries contraditórias de nor-
mas que aparecem na dialética social. Estas últimas pretendem concretizar o
Direito, realizar a Justiça, mas nelas pode estar a oposição entre a Justiça
mesma, a Justiça Social atualizada na História, e a “justiça” de classes e grupos
dominadores, cuja ilegitimidade então desvirtua o “direito” que invocam. 

O Plano Diretor do Município do Serro expressa o interesse do capital in-
ternacional na apropriação das riquezas minerais do subsolo e sua comerciali-
zação no mercado internacional, com altas taxas de lucratividade, sem se im-
portar com o impacto socioambiental que será suportado pelas pessoas que
vivem na região em que se implantam estes megaempreendimentos minerários.

Por isso, o artigo 38 do Plano Direito define como as áreas nas quais
existam concessões para extração de lavra como Zona Especial de Explo-
ração Mineral (ZEM), com o intuito de permitir a implantação de empreen-
dimentos minerários (no interesse do capital), sem se preocupar com a pro-
teção dos interesses de outras classes e grupos sociais. 

Nesse contexto, as atividades econômicas no Brasil são organizadas e
realizadas para atender a demanda existente no mercado internacional por
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produtos primários, sem se preocupar, na maioria das vezes, com a satisfa-
ção dos interesses daqueles que vivem no território nacional. 

Assim, com a finalidade de atender a demanda existente no mercado
internacional por minério de ferro, expande-se a instalação de grandes em-
preendimentos minerários em pequenas cidades brasileiras, que se caracte-
rizam, em geral, por possuírem formas de vida tradicionais, baseadas na pes-
soalidade das relações sociais, nos valores éticos expressivos de uma forma
de vida culturalmente compartilhada e no modo próprio de apropriação dos
espaços geográficos e dos recursos naturais nele disponíveis. 

A expansão das atividades capitalistas e a implantação de grandes pro-
jetos de investimento desestabilizam as formas de vida de comunidades tra-
dicionais, perturbando a estabilidade e a lógica das relações sociais, econô-
micas e ambientais existente nestas comunidades tradicionais, e precarizando,
ainda mais, os já deficientes serviços públicos existentes. 

A experiência da opressão e violência, que são experimentados pelas co-
munidades quilombolas existentes nas áreas de influência dos empreendimen-
tos minerários, consolidou a compreensão e a sensação de que a emancipação
das comunidades quilombolas depende do reconhecimento formal, no Plano
Diretor do Município, de que os territórios tradicionais das comunidades qui-
lombolas se destinam, exclusivamente, a sua reprodução material e simbólica,
proibindo-se a implantação de atividades e práticas incompatíveis com o
modo de ser particular de cada uma das comunidades quilombolas.  

A oportunidade de uma transformação emancipatória do Direito sur-
giu com o início do processo de revisão do Plano Diretor do Município do
Serro, ocorrido no mês de dezembro de 2016. Em decorrência de um Termo
de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público de Minas
Gerais e o Município do Serro, foi contratada a Fundação Israel Pinheiro
(FIP), para coordenar as atividades do processo de revisão do Plano Diretor,
com o objetivo de atualizar a regulação dos usos dos espaços geográficos
às necessidades das diferentes classes e grupos étnicos que compõem a so-
ciedade serrana. 

A FIP definiu, como metodologia de revisão do Plano Diretor, a criação
de um núcleo gestor, definido como um “órgão colegiado que reúne repre-
sentantes do poder público e da sociedade civil, sendo de caráter consultivo
e deliberativo, integrante da estrutura de gestão participativa do processo
de revisão do Plano Diretor” (Cartilha distribuída pela FIP por ocasião da
audiência pública de Lançamento do Plano Diretor Participativo do Serro,
realizada no dia 14 de dezembro de 2016). 

Foi proposta, também, a realização de oficinas de Leitura Comunitária,
que possuíam a finalidade de “registrar as impressões e vivências cotidianas
da população” através da discussão dos temas relevantes apresentados pela
própria população. 
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O projeto de extensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos funda-
mentais das comunidades remanescentes de quilombo”, em conjunto com
as lideranças das comunidades quilombolas existentes do Município do
Serro/MG, construiu um discurso destinado a justificar o reconhecimento
do direito à consulta e ao consentimento das comunidades quilombolas em
relação a qualquer medida legislativa ou administrativa que possam afetá-
las direta ou indiretamente, tais como a autorização para implantação de em-
preendimentos minerários no interior de seus territórios.

O direito à consulta livre, prévia e informada significa que, antes de se
aprovar qualquer medida legislativa ou administrativa que possa afetar os
interesses das comunidades quilombolas, o órgão público competente for-
necerá todas as informações relevantes às comunidades quilombolas, escla-
recendo eventuais dúvidas e acatando reivindicações das comunidades, com
a finalidade de se chegar a um consenso com os órgãos representativos de
tais comunidades.

O direito ao consentimento significa que a validade de qualquer medida
legislativa ou administrativa, que afete os interesses das comunidades qui-
lombolas, fica condicionada à obtenção da concordância dos órgãos repre-
sentativos das comunidades quilombolas.

Os direitos à consulta e ao consentimento são reinvindicações do mo-
vimento quilombola para se superar as relações de subalternização social,
econômica e política que os aflige. Pois, numa ordem social eminentemente
colonial, na qual ao negro é reservado o papel de se submeter às ordens e
decisões tomadas pelos brancos, que dominam e controlam os órgãos pú-
blicos legislativos e administrativos dotados de competência para tomadas
de decisões coletivamente obrigatórias, a emancipação se torna possível,
apenas, condicionada a validade destas decisões à consulta e ao consenti-
mento dos órgãos representativos das comunidades quilombolas.

A verdadeira democracia, entendida como um regime político no qual
as decisões coletivamente obrigatórias se legitimam porque expressam a von-
tade de todos os possíveis afetados pelo seu seguimento generalizado, não se
realiza nas instituições administrativas e políticas do Estado-Nação, que são
controlados pelas classes e grupos étnico-raciais dominantes. As instituições
do Estado-Nação expressam, apenas, os interesses e os valores das classes e
grupos étnico-raciais dominantes, cujos representantes não estão dispostos a
sequer ouvir e considerar os interesses dos grupos subalternizados.

Numa sociedade colonial, a verdadeira democracia pode se realizar,
apenas, condicionando a validade das decisões administrativas e legislativas
do Estado-Nação ao consentimento dos grupos étnico-raciais subalterniza-
dos, cujas entidades representativas terão o relevante papel de exigir o re-
conhecimento dos interesses e valores destes grupos para consentirem com
as decisões do Estado-Nação.
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As lideranças quilombolas, com a assessoria jurídica do projeto de ex-
tensão “A luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais das comuni-
dades remanescentes de quilombo”, reivindicaram o reconhecimento formal
dos direitos à consulta e ao consentimento nas oficinas e audiências públi-
cas, realizadas ao longo do ano de 2017. 

O quilombola Benedito Crizóstomo Gomes, liderança da comunidade
de Vila Nova, integrou o Núcleo Gestor e articulou politicamente as lide-
ranças quilombolas para a reinvindicação do reconhecimento dos direitos à
consulta e ao consentimento das comunidades quilombolas em relação as
medidas legislativas e administrativas que lhes possam afetar.

E, na audiência pública realizada no dia 26 de setembro de 2017, para
a discussão e aprovação da proposta preliminar da Minuta de Projeto de Lei
do Plano Diretor Participativo de Serro/MG, foi aprovada a inclusão de uma
Política Municipal de Proteção e Valorização das Comunidades Quilombo-
las do Serro, que reconhece, dentre outros, o direito à consulta e ao consen-
timento nos seguintes termos:

Art. 58. A Política Municipal de Proteção e Valorização das Comunidades
Quilombolas de Serro, referida no inciso VI do artigo 57 desta Lei, será im-
plementada a partir das seguintes medidas, dentre outras: 

[...]

IV – consulta às comunidades quilombolas e suas instituições representati-
vas, por meio de procedimentos adequados, sempre que sejam previstas me-
didas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-las diretamente,
com a finalidade de obtenção do consentimento prévio, livre e informado,
vedando-se a implantação de qualquer medida legislativa ou administrativa
que não contem com a concordância das comunidades quilombolas direta-
mente afetadas. (FIP, 2017). 

E, ao regular as atividades a serem realizadas nas Macrozonas em se
divide o território do Serro10, a Proposta de Revisão do Plano Diretor reco-
nhece os seguintes direitos às comunidades quilombolas:

[...] em caso de presença de comunidades quilombolas na Área Diretamente
Afetada ou na Área de Influência Direta do empreendimento, sejam garanti-
dos: 
a consulta às comunidades quilombolas e a suas instituições representativas,
por meio de procedimentos adequados, sempre que sejam previstas medidas
legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-las diretamente; 
a realização de estudos, em colaboração com as comunidades quilombolas,
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para avaliar o impacto social, cultural e ambiental dos empreendimentos e
atividades pretendidos, sendo os resultados desses estudos considerados cri-
térios fundamentais para a implementação do empreendimento ou atividade; 
a preservação do meio ambiente nos territórios ocupados ou utilizados por
estas comunidades; 
o respeito à relação destas comunidades com as terras e/ou territórios que
ocupam ou usam para outros fins, especialmente os aspectos coletivos dessa
relação. (FIP, 2017). 

Ao longo do processo de elaboração da Proposta de Revisão do Plano
Diretor do Município do Serro, buscou-se traduzir os interesses e valores
das comunidades quilombolas na linguagem da legislação estatal, com a fi-
nalidade de criar as condições jurídicas para a emancipação destas comuni-
dades das relações coloniais de subalternização em que estão inseridas.

A Proposta de Revisão do Plano Diretor foi entregue ao Prefeito Mu-
nicipal do Serro, que deverá encaminhá-la à Câmara de Vereadores do Mu-
nicípio do Serro. Sabe-se que a articulação política para aprovação da Pro-
posta de Revisão do Plano Diretor no âmbito da Câmara de Vereadores, que
é dominada pelos interesses de empresas multinacionais e de proprietários
de terra, deverá envolver outros atores sociais, que se solidarizam com as
reinvindicações das comunidades quilombolas.

Espera-se, contudo, que a articulação política das lideranças quilom-
bolas com outros grupos sociais possa construir uma força política apta a
aprovar a Proposta de Revisão do Plano Diretor, reconhecendo-se, assim,
na legislação do Município do Serro, os direitos à consulta e ao consenti-
mento das comunidades quilombolas em relação a quaisquer medidas legis-
lativas e administrativas que possam afetá-las.

Esses direitos possuem a potencialidade de abalar as relações coloniais
que subordinam a vida quilombola ao atendimento dos interesses das classes
e grupos étnico-raciais dominantes. É claro que o mero reconhecimento for-
mal de um direito não produz, automaticamente, a superação das relações
de exploração e opressão que motivaram o reconhecimento deste direito. A
mobilização social é imprescindível para que os direitos formalmente reco-
nhecidos possam, de fato, regular as relações sociais existentes entre os di-
versos grupos étnico-raciais, promovendo, assim, a superação das relações
de subalternização existentes.

3. CONCLUSÃO.
Os direitos étnicos e territoriais são faculdades reconhecidas a entidades cole-
tivas, que se auto-atribuem uma identidade étnica quilombola e que só podem
ser exercidos coletivamente. Os direitos étnicos e territoriais asseguram a
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faculdade coletiva de um grupo étnico de perpetuar seus modos particulares
de ser, consubstanciados em sua organização social, suas práticas culturais
e materiais, bem como pelo respeito a sua leis consuetudinariamente reco-
nhecidas, por meio da ocupação e uso de um território coletivo para asse-
gurar a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica.

Nesse sentido, Dimas Salustiano de Silva (1997, p. 54) afirma que as
comunidades quilombolas:

[...] são núcleos de resistência contemporâneos, onde o uso e posse de suas
terras se realizam numa simultaneidade de apropriação comum e privada
dos seus territórios, confirmando a ideia de terras de uso comum, consti-
tuindo-se, desse modo, em espetacular contraponto à lógica de inserção ca-
pitalista de terras no mercado. 
Mantidos por uma identidade fundada em territórios secularmente ocupa-
dos, onde desenvolvem práticas culturais, religiosas, de moradia e trabalho,
se afirmam enquanto grupo, a partir de fidelidade às suas próprias crenças e
noções de regras jurídicas consuetudinariamente arraigadas. Entendem
esses territórios como se fossem seus, dispensados, portanto, na sua lógica,
de qualquer formalização de testamentos ou inventários, que invariavel-
mente são remetidos à memória oral do grupo, funcionando como compro-
misso por todos aceito e acatado.

Pode-se afirmar, então, que a proteção das formas de vida quilombolas
depende da preservação de seus territórios quilombolas e da proteção das
formas de uso dos recursos naturais existentes no interior destes territórios,
em conformidade com a as leis tradicionais que vigoram no interior destes
territórios.

Contudo, no contexto social, político e econômico existente no Brasil
atualmente, a integridade dos territórios quilombolas é ameaçada pela atua-
ção de megaempreendimentos econômicos ligados ao setor de mineração,
que, para a consecução de seus interesses, atuam no sentido de expulsar as
comunidades quilombolas de seus territórios tradicionais. Esses grupos so-
ciais são responsáveis, portanto, pelo etnocídio das comunidades quilom-
bolas, que, uma vez retiradas de seus territórios, não conseguem continuar
com sua cultura, seus valores e seu modo de vida.  

A experiência na defesa dos direitos étnicos e territoriais da comuni-
dade quilombola de Queimadas, contra a implantação de empreendimento
minerário no interior de seu território tradicional, permite inferir algumas
estratégias jurídico-políticas, para orientar a luta pela efetivação dos direitos
étnicos e territoriais das comunidades quilombolas.

Uma delas é a luta pelo reconhecimento formal, no Plano Diretor dos Mu-
nicípios, do direito à consulta e ao consentimento dos órgãos representativos
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das comunidades quilombolas, como condição jurídica de validade de qualquer
medida legislativa e administrativa que possa afetar a ocupação e uso do terri-
tório tradicional por parte das comunidades quilombolas.

O direito à consulta e ao consentimento representa um empoderamento
das comunidades quilombolas, na medida em que as instituições do Estado-
Nação não poderão autorizar, de modo unilateral e sem considerar os interes-
ses e valores das comunidades quilombolas, a implantação de empreendimen-
tos econômicos, que, apesar de se adequarem aos planos de desenvolvimento
econômico concebidos pelo Estado-Nação, se mostrem deletérios aos direitos
étnicos e territoriais das comunidades quilombolas.

O reconhecimento do direito à consulta e ao consentimento torna pos-
sível a institucionalização de um procedimento minimamente democrático,
no meio de relações sociais eminentemente coloniais, nas quais o papel e a
função do negro consiste em se submeter à vontade política e econômica
das classes grupos étnicos dominantes.

Pois, ao condicionar a autorização de qualquer empreendimento eco-
nômico, a ser implantado no interior dos territórios tradicionais, à obtenção
do consentimento dos órgãos representativos das comunidades quilombolas,
esse direito condicionará a validade jurídica das decisões do Estado-Nação
ao respeito dos interesses e valores das comunidades quilombolas.

O desrespeito aos interesses e valores das comunidades quilombolas oca-
sionará a manifestação de não concordância de seus órgãos representativos,
o que acarretará a vedação jurídica de autorização estatal para a implantação
de empreendimentos econômicos no interior dos territórios tradicionais.

Espera-se, com isso, que toda e qualquer medida legislativa e adminis-
trativa, que possa afetar as comunidades quilombolas, seja consentida pelos
órgãos representativos destas comunidades, numa tentativa de se realizar a
própria ideia de democracia, de acordo com a qual a legitimidade das deci-
sões coletivamente obrigatórias fica condicionada a aceitação de todos os
possíveis afetados pelo seu seguimento generalizado, inclusive dos grupos
étnicos subalternizados que foram construídos historicamente nas relações
coloniais implantadas no país. 
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NOTAS

1 A pesquisa-ação pode ser definida como “[...] um tipo de pesquisa social
com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma
ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os e os participantes
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo
ou participativo” (THIOLLENT, 1986, p. 14).

2 Luciana Ballestrin (2013, p. 91) afirma que “a relação colonial é uma re-
lação antagônica: ‘[A] presença do outro me impede de ser totalmente eu mesmo.
A relação não surge de identidades plenas, mas da impossibilidade da constituição
das mesmas’ (Laclau e Mou e, 1985, p. 125). [...] Mesmo que não linear, discipli-
nado e articulado, o argumento pós-colonial em toda sua amplitude histórica, tem-
poral, geográfica e disciplinar percebeu a diferença colonial e intercedeu pelo co-
lonizado. Em essência, foi e é um argumento comprometido com a superação das
relações de colonização, colonialismo e colonialidade”. A seguir, Ballestrin (2013,
p. 99/100) afirma que “a colonialidade do poder é um conceito desenvolvido ori-
ginalmente por Aníbal Quijano, em 1989, e amplamente utilizado pelo grupo. Ele
exprime uma constatação simples, isto é, de que as relações de colonialidade nas
esferas econômica e política não findaram com a destruição do colonialismo. O
conceito possui uma dupla pretensão. Por um lado, denuncia “a continuidade das
formas coloniais de dominação após o fim das administrações coloniais, produ-
zidas pelas culturas coloniais e pelas estruturas do sistema-mundo capitalista mo-
derno/colonial” (Grosfoguel, 2008, p.126). Por outro, possui uma capacidade ex-
plicativa que atualiza e contemporiza processos que supostamente teriam sido
apagados, assimilados ou superados pela modernidade”. 

3 O município do Serro fica localizado na região do Vale do Jequitinhonha
(Alto Jequitinhonha), Estado de Minas Gerais. A região foi colonizada no início
do século XVIII, por bandeirantes (paulistas) que buscavam a descoberta de ouro
e de pedras preciosas. O senador Joaquim Felício dos Santos constrói uma narra-
tiva sobre o processo de colonização, que, por óbvio, retrata a visão dos coloni-
zadores. Afirma o autor (1868, p. 7) que: “a fama das riquezas auríferas do Serro
Frio, descobertas nos ultimas annos do seculo XVII, attrahia grande numero de
aventureiros de todos os pontos da capitania de Minas e de outros lugares, que
corrião em busca do ouro. Vinhão em corpos separados, ou companhias armadas
que se chamavão bandeiras. Pretende-se que o nome que derão á vasta extensão
de terreno, que depois constituio uma das mais importantes comarcas da capitania,
é a traducção da palavra Ivituruy, que na língua indigena quer dizer montanhas
frias, em razão do aspecto montanhoso do paiz e da frialdade do clima. Logo se
fundou um pequeno arraial debaixo da invocação de Nossa Senhora da Conceição
do Serro Frio, que depois se elevou a villa do Principe, e é hoje a cidade do Serro”. 
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4 O Município do Serro, localizado na região do Alto Jequitinhonha do Es-
tado de Minas Gerais, possui 5 comunidades quilombolas (Ausente, Baú, Fazenda
Santa Cruz, Queimadas e Vila Nova), que foram reconhecidas pela Fundação Cul-
tural Palmares (FCP), por meio da Portaria n.º 177, de 31 de agosto de 2012.

5 Com o intuito de diferenciar as relações de exploração e dominação pre-
valentes no período de dominação colonial de Espanha e Portugal sobre a América
das relações de exploração e dominação prevalecentes no período posterior à in-
dependência dos países americanos, Aníbal Quijano propõe a utilização de dois
conceitos distintos: colonialismo e colonialidade. Nesse sentido, o autor afirma
que (p. 285) “colonialidad es un concepto diferente, aunque vinculado con el con-
cepto de colonialismo. Este último se refiere estrictamente a una estructura de do-
minación y explotación, donde el control de la autoridad política, de los recursos
de producción y del trabajo de una población determinada lo detenta otra de dife-
rente identidad, y cuyas sedes centrales están, además, en otra jurisdicción terri-
torial. Pero no siempre, ni necesariamente, implica relaciones racistas de poder.
El colonialismo es, obviamente, más antiguo, en tanto que la colonialidad ha pro-
bado ser, en los últimos quinientos años, más profunda y duradera que el colonia-
lismo. Pero sin duda fue engendrada dentro de éste y, más aún, sin él no habría
podido ser impuesta en la intersubjetividad del mundo, de modo tan enraizado y
prolongado. Pablo González Casanova (1965) y Rodolfo Stavenhagen (1965) pro-
pusieron llamar “colonialismo interno” al poder racista/etnicista que opera dentro
de un Estado-nación. Pero eso tendría sentido sólo desde una perspectiva
eurocéntrica sobre el Estado-nación. Sobre mis propuestas acerca del concepto
de colonialidad del poder, remito, sobre todo, a mis textos (1991: 11-29; 1993 y
1994). Véase, también, mi texto escrito junto con Immanuel Wallerstein: “Amer-
icanity as a Concept or the Americas in the Modern World System” (1992)”.

6 A competência para decidir sobre o processo de licenciamento ambiental
de atividades mineradoras no município do Serro é da Superintendências Regio-
nais do Meio Ambiente do Jequitinhonha (Supram Jequitinhonha), que é um órgão
colegiado vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Estado de Minas Gerais (SEMAD). Entretanto, a legislação am-
biental exige que o empreendedor instrua o requerimento de licenciamento am-
biental com inúmeros documentos, projetos e estudos ambientais, dentre os quais:
a “certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreen-
dimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e
ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação
e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes” (o artigo 10,
§ 1.º, da Resolução CONAMA n.º 237/97). Isso significa que, para se dar início
ao processo administrativo de licenciamento ambiental, o empreendedor precisa
obter a concordância do Município em que se pretende instalar o empreendimento
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minerário. Pois, sem a declaração de conformidade com a legislação aplicável ao
uso e ocupação do solo, o processo de licenciamento ambiental não pode, sequer,
ser iniciado pelo empreendedor.

7 O Plano Diretor do Município do Serro foi instituído pela Lei Complemen-
tar n.º 75, de 06 de agosto de 2007. O artigo 38 do Plano Diretor define a Zona
Especial de Exploração Minerária nos seguintes termos: “Art. 38 A Zona Especial
de Exploração Mineral, ZEM, compreende as áreas nas quais existam concessões
para extração de lavra. Parágrafo único. Legislação específica definirá critérios
para a exploração, fiscalização, monitoramento, compensações ambientais e re-
cuperação de áreas degradadas durante o processo de exploração e após o encer-
ramento das atividades minerarias, observado o licenciamento ambiental”.

8 O empreendedor afirmava, no EIA/RIMA, que não havia comunidades qui-
lombolas localizadas na área de influência do empreendimento (RIMA, 2014, p.
80). Contudo, após ser questionado sobre a existência da comunidade quilombola
de Queimadas na área de influência direta do empreendimento minerária, em reu-
nião ordinária realizada no dia 16 de setembro de 2015 pelo CODEMA, o em-
preendedor enviou ofício datado do dia 08 de outubro de 2015, no qual reconhece
a existência da comunidade quilombola de Queimadas na área de influência direta
do empreendimento, nos seguintes termos: “A comunidade quilombola de Quei-
madas está localizada na região do Vale do Jequitinhonha, próxima a divisa dos
municípios de Serro e Santo Antônio do Itambé, e é a que se encontra mais próxi-
ma ao Projeto Serro, estando ao norte do mesmo. A comunidade se subdivide em
cinco regiões (Cabeceira de Mumbuca, Córrego Cavalcante, Arraial de São José
das Maravilhas e Córrego do Criminoso), e possui uma população de cerca de 250
pessoas distribuídas em aproximadamente 50 famílias, que trabalham em lavouras
cultivando café, mandioca ou hortaliças. De acordo com o levantamento prelimi-
nar fornecido pela prefeitura de Serro sobre a localização da Comunidade Quei-
madas, os núcleos identificados desta comunidade encontram-se a cerca de 1 e 11
km da ADA do empreendimento. Assim, destaca-se que de acordo com as infor-
mações até o momento disponíveis, há evidências da presença de uma comunidade
quilombola (ou parte dela) dentro do raio de 8 km do projeto, distância definida
pela portaria interministerial 60/2015 como área de influência de empreendimen-
tos pontuais sobre comunidades tradicionais, fora da Amazônia Legal”.

9 “Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de re-
ferência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da so-
ciedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e
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tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios
de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico
e científico”.

10 “Art. 64. O macrozoneamento do município de Serro, constante nesta lei
no Anexo V – Mapa de Macrozoneamento do Território Municipal de Serro, com-
preende as seguintes macrozonas: I - Macrozona Serra do Espinhaço – MZSE; II
- Macrozona Terras Baixas do Espinhaço – MZTBE; III - Macrozona Montanhosa
– MZMO; IV - Macrozona dos Relevos Ondulados – MZRO; V - Macrozona de
Manancial Hídrico – MZMH; VI – Macrozonas Urbanas – MZU” (FIP, 2017). 
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O PROJETO DE LEI 1.057/2007 E A
CRIMINALIZAÇÃO DO “OUTRO”: O PLURALISMO
JURÍDICO COMO GARANTIDOR DA DIVERSIDADE
CULTURAL INDÍGENA

Michelle Monteiro1

Tatiana de Almeida F. R. Cardoso Squeff2

Resumo: O presente trabalho questiona a dicotomia do atual ordenamen-
to jurídico brasileiro, herdado dos europeus em razão do passado colo-
nial, em que, de um lado, há o reconhecimento de manifestações culturais
diferentes das instituídas pelo poder padronizador monista do Estado e,
de outro, existe o papel deste Estado ocidental e soberano diante de cer-
tas práticas que infringem direitos garantidos em instrumentos normativos,
cujo exemplo é o Projeto de Lei (PL) n. 1.057/07, o qual dispõe sobre a
criminalização do “infanticídio indígena”, sob o pretexto de que à crian-
ça é resguardada a dignidade da pessoa humana e, portanto, à vida.
Ocorre que, por meio de estudos antropológicos, se notou que alguns
grupos indígenas não consideram as práticas descritas no PL como noci-
vas, já que possuem uma concepção de vida e de ser humano diversa
dos significados ocidentais. Assim, a discussão gira em torno do enfren-
tamento entre o direito à diversidade cultural e o direito à vida com base
no princípio (ocidental) da dignidade da pessoa humana, por meio desse
PL, sugerindo-se o reconhecimento do pluralismo jurídico como forma de
sustentar a diversidade existente no país. 

Palavras-chave: Ocidentalismo; Interculturalidade; Direitos Humanos; Plu-
ralismo Jurídico; PL 1.057/2007; Infanticídio Indígena.

Resumen: El presente trabajo cuestiona la dicotomía del actual ordena-
miento jurídico brasileño, heredado de los europeos en razón del pasado
colonial, en que, por un lado, hay el reconocimiento de manifestaciones
culturales diferentes de las instituidas por el poder estandarizador monista
del Estado y, por otro, existe el papel de este Estado occidental y sobe-
rano ante ciertas prácticas que infringen derechos garantizados en instru-
mentos normativos, cuyo ejemplo es el Proyecto de Ley (PL) n. 1.057/07,
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que dispone sobre la criminalización del “infanticidio indígena”, bajo el
pretexto de que al niño se resguarda la dignidad de la persona humana
y, por lo tanto, a la vida. Ocurre que, por medio de estudios antropológi-
cos, se notó que algunos grupos indígenas no consideran las prácticas
descritas en el PL como nocivas, ya que poseen una concepción de vida
y de ser humano diversa de los significados occidentales. Así, la discusión
gira en torno al enfrentamiento entre el derecho a la diversidad cultural y
el derecho a la vida con base en el principio (occidental) de la dignidad
de la persona humana, a través de ese PL, sugiriéndose el reconocimiento
del pluralismo jurídico como forma de sostener la diversidad existente en
el país.

Palabras-clave: Occidentalismo; Interculturalidad; Derechos humanos;
Pluralismo Jurídico; PL 1.057 / 2007; Infanticídio Indígena.

INTRODUÇÃO
O Brasil, decorrente de aspectos históricos de colonização, é composto por
diversas etnias, crenças e raças, ou seja, a sociedade brasileira é revestida
por uma pluralidade de culturas, de modo que cada uma delas possui um
conjunto próprio de linguagem, parentesco, formas de vida, enfim, “visão
de mundo”. É nessa perspectiva que se questiona, por um lado, a incompa-
tibilidade do direito em reconhecer e validar no ordenamento jurídico, ma-
nifestações culturais diversas das estabelecidas pelo Estado monista e, por
outro, ao papel desse Estado frente a práticas culturais que transgridem cer-
tos direitos assegurados por instrumentos normativos.

Um exemplo disso é o Projeto de Lei nº 1.057/2007, popularmente co-
nhecido como “Lei Muwaji”, que se encontra em tramitação no Congresso
Nacional, tendo sido aprovado, em agosto de 2015, pela Câmara dos Depu-
tados, dispondo acerca da criminalização de algumas práticas tradicionais
de alguns povos indígenas, entre elas, o que se estipulou chamar de “infan-
ticídio indígena”, que consiste no sacrifício de neonato por apresentar algum
dos requisitos determinados pelo grupo no qual se encontra inserido.  Por
meio deste Projeto de Lei, tenciona-se inibir esse costume, para que os di-
reitos fundamentais, assegurados constitucionalmente, e os direitos huma-
nos, garantidos internacionalmente, sejam efetivados.

Como motivo para a aprovação do referido Projeto, está a garantia do
bem jurídico mais relevante, a vida, sob a justificativa de que à criança é
resguardada a dignidade da pessoa humana. Ocorre que, por meio de estudos
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antropológicos, constatou-se que os grupos indígenas brasileiros não con-
sideram as práticas descritas no Projeto de Lei como nocivas, porquanto
possuem uma concepção de vida e ser humano únicas, diversas dos signifi-
cados da cultura ocidental. 

Sendo assim, tendo como foco a discussão acerca do enfrentamento entre
o direito à diversidade cultural e o direito à vida com base no princípio da dig-
nidade da pessoa humana, o qual foi construído a partir de uma realidade bran-
ca imperialista e europeia, distinta da latino americana, que o presente artigo
visa à reflexão sobre o impasse existente entre os costumes de culturas dife-
rentes dentro de um território nacional que ferem os direitos assegurados no
ordenamento jurídico local e o papel do Estado frente a essas transgressões
com a justificativa de proteger os direitos humanos e fundamentais garantidos
ao longo da história, tendo por escopo o Projeto de Lei n° 1.057/2007.

Por fim, ressalta-se que, para a realização deste estudo bibliográfico e
documental qualitativo de natureza aplicada, utilizou-se o método dedutivo
como forma de abordagem por partir de premissas gerais (um estudo sobre
o caráter colonial, eurocêntrico e universal dos direitos humanos e em como
este oprime e deslegitima culturas diversas da ocidental), visando à análise
de uma situação concreta (a criminalização do “infanticídio indígena” en-
quanto exemplo das incompatibilidades e exclusões oriundas do monismo
jurídico estatal).

MULTICULTURALISMO E SUAS pERSpECTIVAS
ANTROpOLÓGICAS
O conceito de cultura é complexo, uma vez que engloba diversos aspectos dos
grupos humanos. A cultura está fundamentalmente associada ao processo de
construção das sociedades, simbolicamente, de maneira dinâmica, a qual
acompanha o desenvolvimento dos indivíduos e grupos sociais, expressando
sua linguagem, seus valores, seus comportamentos, enfim, sua identidade.

O antropólogo Geertz (2008, p. 4), seguindo a linha weberiana, na qual
se defende a ideia de que o homem é um animal que vive preso a uma teia
de significados por ele mesmo criada, sustenta ser a cultura não só essa teia,
como a sua análise. Assim, tendo em vista que os seres humanos sentem,
percebem, raciocinam, julgam e agem sob o comando de tais símbolos e de
suas significações, a experiência humana caracteriza-se por uma sensação
significativa, aprendida e, por fim, interpretada, de modo que Geertz (2008,
p. 21) defende uma análise interpretativa, como se a cultura fosse uma ciên-
cia interpretativa que busca o significado. Pode-se afirmar, portanto, que a
cultura acaba por delinear o comportamento humano, já que produz símbo-
los, ou seja, instruções de conduta e/ou reflexos e direções perspicazes, que
guiam a vida dos indivíduos (GEERTZ, 2008).
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Sendo assim, adota-se a ideia de que a formação de uma cultura está
repleta de elementos e significados que vai identificar esse povo e diferen-
ciá-lo de outras comunidades; surgindo, portanto, a identidade cultural, a
qual se trata de um complexo de relações simbólicas, as quais são compar-
tilhadas socialmente ao longo da história e que estabelecem a ligação de de-
terminados valores, sendo dada por meio de manifestações. 

Ou seja, a identidade cultural é construída (HALL, 2005), de maneira
que “uma cultura nacional é um discurso – um modo de construir sentidos
que influencia e organiza tanto nossas ações, quanto a concepção que temos
de nós mesmos” (HALL, 2005, p. 50). Para Hall (2005, p. 8), a identidade
varia conforme a forma com que o sujeito é interpelado ou representado;
tratando-se, por conseguinte, de um processo dinâmico.

Por conta disso, uma das maiores dificuldades encontradas atualmente
para se buscar a convivência das diversas culturas dentro de um mesmo con-
texto social, vez que cada cultura tem uma concepção particular acerca dos
significados da sua simbologia, sendo que não é sempre que a percepção
sobre os símbolos coincidem, está associada ao fato de que um grupo cul-
tural dominante (o ocidental) enxerga o diferente com olhos de superiori-
dade, sendo os grupos minoritários (o “Outro”) inferiores e representando
uma ameaça à sociedade preponderante, porquanto ferem a sua própria iden-
tidade cultural (ROCHA, 2009, p. 9). 

É, nesse contexto, que se compreende a dificuldade que se tem em con-
siderar o “Outro” consoante os valores destes, característica esta do etno-
centrismo, o qual, nas palavras de Rocha (2009, p.7), é elucidado como:

[...] uma visão do mundo com a qual tomamos nosso próprio grupo como
centro de tudo, e os demais grupos são pensados e sentidos pelos nossos va-
lores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano in-
telectual pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença; no
plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade, etc.

O etnocentrismo avalia as culturas diferentes de acordo com os padrões
de sua própria sociedade, os quais são usados para conferir valores (se cor-
retos ou não) aos costumes do “Outro”. Diante deste quadro, percebe-se que,
como não é permitido dar voz ao diferente a fim de que esse possa dizer de
si mesmo, a imagem dele acaba por ser distorcida, preconceituosa e mani-
pulada, a partir de anseios ideológicos (ROCHA, 2009, p. 17) e dos ideais
do grupo do “Eu”, nutrindo, muitas vezes, um sentimento xenofóbico, ra-
cista e etnocida. 

Em contrapartida, para que se compreenda o “Outro”, as acepções do
grupo dominante não podem ser postas como “verdades universais” quando
se analisa o “Outro”, isto é, não se pode reduzir o diferente ao julgamento moral
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das práticas e costumes deste, mas sim observá-lo com base nas suas caracte-
rísticas e nos seus elementos, abstendo-se da visão etnocêntrica. Como ponto
chave para a aceitação do “Outro”, Kymlicka (2010, p. 232) defende que:

[...] as demandas multiculturais são interpretadas por meio de um conjunto de
ideias relacionadas à autenticidade cultural e à identidade de grupo. A “cul-
tura” é tipicamente interpretada em termos de (ou reduzida a) uma série de
práticas distintivas, preferencialmente práticas “tradicionais” ou “autênticas”.
Diz-se então que essas práticas são essenciais para a identidade do grupo e,
portanto, para a identidade dos membros individualmente considerados, e
devem então ser harmonizadas e protegidas por políticas multiculturais.

Souza Filho (2003, p. 77), por sua vez, explana que o multiculturalismo
se torna essencial diante de um Estado que protege, reconhece e busca con-
verter todos os direitos em individuais, porquanto a sociedade e seu sistema
jurídico foram construídos com base em um Estado colonialista limitado
pelo individualismo capitalista, o que transforma os direitos precipuamente
coletivos dos povos em direitos individuais. 

Assim, o multiculturalismo, ainda que sujeito a críticas, tem um papel
fundamental como objeto emancipatório, consistindo, para tanto, na defesa
da identidade e da diversidade cultural, bem como sua autodeterminação,
já que a intersecção entre as culturas não deveria ser considerada como uma
sobreposição de uma tradição “dominante” em face de uma cultura “mino-
ritária”, de maneira que uma sociedade multicultural deveria ser enxergada
como uma troca de experiências entre as mais diversas comunidades (APEL,
2000, p. 14), razão pela qual o multiculturalismo busca mudar o caráter ho-
mogêneo e fundado em uma cultura só das sociedades tidas como plurais
(MACHADO, 2010, p. 159). 

A CRÍTICA A)OS DIREITOS hUMANOS 
A concepção de fato de um direito internacional dos direitos humanos está
intimamente ligada à nova ordem mundial no pós-Segunda Guerra, uma vez
que se buscou reagir, normativamente, às atrocidades realizadas pelos na-
zistas; colocando, por tais razões, o tema direitos humanos na Carta da ONU,
a qual menciona em diversos momentos a terminologia direitos humanos.
No entanto, tal instrumento não elencou expressamente os direitos que de-
veriam ser ditos como inerentes à condição humana, essenciais para a exis-
tência do homem, motivo pelo qual, em 1948, sob a forma de Resolução da
Assembleia Geral da ONU, foi aprovada a Declaração Universal de Direitos
Humanos, a qual, esta sim, dispõe, nos seus 30 artigos, um rol de direitos
humanos aceitos internacionalmente (RAMOS, 2016, p. 49).
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No momento em que os seres humanos se tornaram supérfluos e descartá-
veis, no momento em que vige a lógica da destruição, em que cruelmente se
abole o valor da pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos di-
reitos humanos, como paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoá-
vel. A barbárie do totalitarismo significou a ruptura do paradigma dos direi-
tos humanos, por meio da negação do valor da pessoa humana como valor
fonte do direito. Diante dessa ruptura, emerge a necessidade de se construir
os direitos humanos. (PIOVESAN, 2010, p. 122)

Assim, tendo em vista se tratar do Estado um dos maiores violadores
da dignidade humana, a qual foi valorizada como suprema, a comunidade
internacional viu-se na obrigação de reconstruir os direitos humanos como
referencial ético e moral de modo a não se restringir ao âmbito interno do
Estado, mas sim legitimá-lo como interesse internacional (PIOVESAN,
2010, p. 122), a partir de um sistema de valores e princípios fundamentais
da conduta humana; sendo, portanto, universal. 

Por meio de tal constatação, nota-se que o discurso dos direitos huma-
nos é fruto de um caráter eurocêntrico, já que foi vislumbrado e estruturado
no contexto europeu; ocidental, vez que representada pela cultura dominan-
te; hegemônico e homogêneo, porquanto se firma na concepção de que toda
e qualquer sociedade deve não apenas observar, como incorporar ao seu sis-
tema interno a proteção aos direitos humanos. 

Douzinas (2009, p. 176), por sua vez, aponta que “o ‘homem’ dos di-
reitos humanos é literalmente um homem branco de classe média ocidental
que, sob as reivindicações de não-discriminação e igualdade abstrata, es-
tampou sua imagem na lei e nos direitos humanos e se tornou a medida de
todas as coisas e pessoas”.

Desta maneira, os direitos humanos foram idealizados com alicerces
na invisibilidade do “Outro” (BALDI, 2008, p. 305), dado que a ideia que
fomentou do discurso, que tem como auge o Iluminismo das revoluções do
século VIII, deu apoio a todo o processo de colonização (BALDI, 2008, p.
305). O encobrimento do “Outro” dentro da construção do discurso dos di-
reitos humanos se dá também na acepção criada pela modernidade a partir
da progressiva expansão da civilização com o processo colonial, no sentido
de que o mundo não europeu (e norte americano, pela idealização imperia-
lista e globalizada) é percebido como atrasado, arcaico, imutável e conser-
vador (BALDI, 2008, p. 305).

Observa-se, por conseguinte, que a universalidade dos direitos huma-
nos foi imaginada como inerentes ao ser humano racional. Acontece que
essa racionalidade não foi atribuída a todos os seres humanos, muito pelo
contrário, foi dada a uma determinada categoria – a do homem branco eu-
ropeu cristão proprietário. À vista disso, Bragato (2009, p. 110) sustenta que
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o ser pensante se refere apenas ao sujeito que consiga transformar a natureza
em dominação, assentando a sua própria racionalidade3 como universal e
impondo a sua cultura como a mais evoluída e o padrão a ser seguido. Sendo
assim, o universalismo conferido aos direitos humanos, desde sua origem,
para além de salvaguardar apenas uma identidade, é excludente.

Destarte, difundiu-se um discurso de criação de direitos determinados
por uma cultura ocidental europeia, marcada por certos atributos e delineada
como própria de toda a humanidade, na observância e proteção da dignidade
da pessoa humana. Todavia o problema reside no fato de que os valores ex-
pressos por tais direitos se revelam como sendo um padrão de vida conce-
bido para o homem branco ocidental, refutando-se ao “Outro”, figura do não
europeu, não cristão, não branco, esse mesmo padrão estabelecido (WOLK-
MER, 2015, p. 261). 

No tocante à dignidade da pessoa humana como elemento cerne dos
direitos humanos, visto sua concepção jusnaturalista e europeia, tem-se se
tratar de um fundamento do Estado, uma vez que institui uma das bases que
legitima e, ao mesmo tempo, restringe sua atuação, ou seja, em que pese ob-
jetiva impedir que o poder público cometa violações à dignidade individual
de seus cidadãos, determina que o Estado tenha sempre como escopo a pro-
moção e a garantia de uma vida com o mínimo de dignidade para todos. Quer
dizer, ao utilizar-se da dignidade da pessoa humana como tarefa, é imposto
ao Estado, além da obrigação de respeitar, o dever de promover condições
que proporcionem e desloquem as barreiras que dificultam a vivência com
dignidade (SARLET, 2002, p. 109). 

Ocorre que, para além de a essa concepção acerca da dignidade da pessoa
humana ter sido construída a partir de uma realidade diversa da latino-ameri-
cana, constata-se, por meio de estudos antropológicos, que, por exemplo,
como objeto deste estudo, alguns grupos indígenas possuem uma concepção
de vida, de dignidade e de ser humano diversa dos significados ocidentais.

Isto posto, indaga-se acerca da possibilidade de se estabelecer limites
e restrições à dignidade da pessoa humana, de forma a relativizá-la, quando
se depara com outro sistema cultural, como a da questão indígena a ser abor-
dada a seguir.

O pROJETO DE LEI Nº 1.057/07 E SUAS REpERCUSSõES
A prática por parte de alguns povos indígenas brasileiros de sacrificar crian-
ças, seja pelo abandono após o nascimento, seja pelo soterramento, entre
outros, que preencham os requisitos estipulados pela comunidade, como ser
portador de alguma debilidade física ou mental, levou o deputado federal
Henrique Afonso (PT/AC) a apresentar o Projeto de Lei n° 1.057/2007, tam-
bém conhecido como “Lei Muwaji”. 
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Tal proposta discorre acerca do combate a essas práticas indígenas, con-
sideradas nocivas no que concerne ao tratamento das crianças; pretendendo,
por conseguinte, impedi-las, com a finalidade de se efetivar os direitos hu-
manos e fundamentais, além de todos os instrumentos normativos de prote-
ção à vida e à infância, conjecturadas em nosso ordenamento jurídico. 

Assim, o conteúdo do referido Projeto aborda acerca do “combate a
práticas tradicionais nocivas e à proteção dos direitos fundamentais de crian-
ças indígenas, bem como pertencentes a outras sociedades ditas não tradi-
cionais”, elencando, em rol exemplificativo, no seu artigo 2º, as práticas tra-
dicionais que se consideram como nocivas4. 

Existe ainda a responsabilização penal para os não índios, atribuída
no teor desse Projeto em seus artigos 4º e 5º, no que tange ao crime de omis-
são de socorro, ou seja, quando se tem conhecimento das situações descritas
e não se comunica às autoridades estabelecidas no texto, quais sejam FU-
NASA, FUNAI, Conselho Tutelar, autoridade judiciária e policial, de modo
que estes entes, em caso de ciência sobre os fatos sem adoção de medidas
cabíveis, também serão responsabilizados sob o mesmo crime. 

Nos casos em que o grupo a que está inserida a criança persistir na ma-
nutenção da prática tradicional, discorre o artigo 6º ser dever das autoridades
competentes retirá-la provisoriamente; colocando-a, assim, em abrigos
mantidos pelas entidades governamentais e não governamentais, ou, ainda,
afastá-la do convívio de seus genitores, o que demostra o caráter imperia-
lista, opressor, gerador de subalternidade e sem o total respeito à estrutura
familiar diversa da estabelecida, com o viés religioso, pela sociedade oci-
dental. Ademais, estabelece o parágrafo único de tal artigo que, se frustradas
as opções, pode-se encaminhar a criança para a adoção. Inclusive, é nesse
sentido que Segato (2014, p. 81) indaga:

[...] que Estado é esse que hoje pretende legislar sobre como os povos indí-
genas devem preservar suas crianças? Que Estado é esse que hoje pretende
ensinar-lhes a cuidá-las? Que autoridade tem esse Estado? Que legitimidade
e que prerrogativas? Que credibilidade esse Estado tem ao tentar, mediante
essa nova lei, criminalizar os povos que aqui teciam os fios da sua história
quando foram interrompidos pela cobiça e violência dos cristãos?

Desta forma, traz à tona o Projeto de Lei a questão da relativização do
direito à diversidade cultural, preceituado no artigo 231 da Constituição Fe-
deral, porquanto a interpretação da validade das manifestações culturais
deve ser feita de acordo com o ordenamento jurídico (do não índio e criado
por este).

Por tais razões que, desde a sua divulgação, o Projeto de Lei n° 1.057/2007
vem sofrendo diversas críticas e gerando polêmicas não só entre as comunidades
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indígenas envolvidas, mas também entre os defensores dos direitos huma-
nos, como juristas e entidades religiosas, e antropólogos e indigenistas, por
limitar a manifestação cultural dos povos indígenas que praticam tais cos-
tumes considerados nocivos sob o fundamento da predominância e imposi-
ção de uma noção de dignidade da pessoa humana, construída a partir de
uma realidade branca, europeia e, de fato, não indígena. 

De acordo com a pesquisa realizada pela antropóloga Marianna Assun-
ção Figueiredo Holanda, em sua dissertação de mestrado intitulada “Quem
são os humanos dos direitos? Sobre a criminalização do infanticídio indí-
gena”, a vida, na acepção indígena, geralmente é dada por meio de uma
construção social, ou seja, é por meio da interação com o grupo no qual está
inserida que a criança passa, aos poucos, ter um caráter de pessoa (HOLAN-
DA, 2008, p. 16), de modo que é:

Importante observar que, diferentemente das nossas convicções biomédicas,
entre os ameríndios não há causalidade, ou mesmo simultaneidade entre o
“nascimento” e a pertença à vida social. Uma criança que “nasce” não é ime-
diatamente feita humana e, portanto, a procriação não é garantia de paren-
tesco. Isso porque, para eles, a consubstancialidade que nos faz consanguí-
neos e parentes não é fato, não é um dom, mas uma condição a ser
continuamente produzida pelas trocas e relações. Por isso se fala em elabo-
ração da pessoa ou da pessoalidade, um processo contínuo de aprender a ser
humano. (HOLANDA, 2008, p. 16)

Neste contexto, vale observar o destaque que o convívio em sociedade e
a coletividade possuem para se conceituar a vida indígena. O significado do
que é ser humano, bem como a organização da comunidade, para os povos in-
dígenas, são, principalmente, atribuídos ao fundamental papel que o corpo
exerce (SEEGER; DAMATTA; CASTRO, 1987, p. 13), de maneira que a con-
cepção de vida incide no âmbito social e na coletividade, na medida em que a
percepção de indivíduo se encontra associada à corporalidade, isto é, encon-
tra-se relacionada às trocas, às reciprocidades e às interações (SEEGER; DA-
MATTA; CASTRO, 1987, p. 19), seja com os componentes do mesmo grupo,
seja com a natureza, com o não índio (HOLANDA, 2008, p. 37). Portanto, é
possível inferir que a condição de ser humano é produzida pelo transcurso de
socialização. Assim, Holanda (2008, p. 38) explana que:

A condição de pessoa nas ontologias ameríndias não é exclusiva aos seres
humanos, assim como podem haver seres humanos que não vão se tornar
pessoas. A dinâmica relacional que irá formar (ou não) uma pessoalidade,
mediante a referência corporal, passa pelo aparentamento: um processo con-
tínuo de relacionamento e diferenciação. É a pertença a uma comunidade de
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substância (materiais e imateriais) que nos faz pessoas e corpos em elabora-
ção, movimento que é condição para a vida.

A criança pode não ser declarada humana pela sociedade ameríndia se
ficarem evidenciados alguns casos, como ser filho de mãe solteira, possuir
alguma deficiência física e/ou mental, ser gêmeo, entre outros (HOLANDA,
2008, p. 59), já que “são as relações que vão dizer quem está apto ou não a
transformar-se, a humanizar-se ou a não fazer sentido socialmente. É o so-
cial que dá corda ao mundo ameríndio, é nele que se baseiam suas concep-
ções sobre o que deve ser” (HOLANDA, 2008, p. 44).

Diante disso, para os indígenas, no caso de a criança estar inserida em
alguma das hipóteses aludidas, ela será vista como incapaz de chegar à con-
dição humana, logo não poderá permanecer viva. E, se a criança não é con-
siderada pessoa, não há ocorrência de um crime, uma vez que, para isso, se
pressupõe a morte de um indivíduo. É nesse sentido que Holanda (2008, p.
44) sustenta que:

[...] estamos falando de sistemas em que para morrer é necessário, antes,
pertencer. Isso indica que, no intuito de pensar a negação do status de pessoa
a alguns entes não estamos falando em morte, nem de crime, nem de movi-
mento.  O despertencimento do universo social é um processo tão gradual
como a aquisição de humanidade; esta é, inclusive, a função dos ritos fune-
rários, retirar o consubstancial. Ritos que não são efetuados para neonatos
que nunca vieram a pertencer. Nenhuma marca social é registrada nestes
entes. (grifo nosso)

No que tange ao direito à diversidade cultural, por se tratar o Brasil de
um país multicultural, a Constituição Federal de 1988 trouxe em seu artigo
2315 o reconhecimento da pluralidade cultural e da multietnicidade, de ma-
neira a garantir a obrigação do poder estatal ao respeito e à proteção dos di-
reitos culturais, econômicos e sociais das comunidades indígenas:

Assim, a Constituição é inovadora por romper com a tradição integra-
cionista, no sentido de que se assegura às comunidades indígenas a possibi-
lidade de eles gerirem seus próprios sistemas jurídicos e administrativos em
seus territórios, de modo a atestar o respeito por parte do Estado de os povos
indígenas brasileiros poderem expressar suas identidades (SOUZA FILHO,
2008, p. 19).

Outro instrumento internacional utilizado para garantir direitos coleti-
vos e individuais aos povos indígenas é a Convenção 169 da Organização In-
ternacional do Trabalho, aprovada em 1989 e incorporada no ordenamento
jurídico interno brasileiro em 2004, que contou com a participação de repre-
sentantes e organizações indígenas e que reconheceu os índios como sujeitos
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coletivos de direito, possuindo identidade étnica e direitos históricos impres-
critíveis, bem como deliberou acerca dos deveres e das responsabilidades do
Estado para garantir os direitos indígenas (SOUZA FILHO, 2008, p. 11). 

Sendo assim, observa-se a existência de uma preocupação internacio-
nal para se assegurar os direitos dos povos indígenas, sendo válidas as ma-
nifestações culturais destes. Não obstante, tendo em vista que, por não exis-
tir apenas um único conceito do que é vida, por exemplo, vez que os
significados simbólicos variam de uma cultura para a outra, o direito à di-
versidade cultural acaba por não ser totalmente efetivado dentro do nosso
ordenamento jurídico, porquanto se mantém o entendimento de que o Estado
monista, o qual foi estruturado a partir de uma herança colonial, racista, eu-
ropeia e cristã, é apenas o produtor de juridicidade. A respeito disso, Beltrão
(2009, p. 5) sustenta que:

Se tratam de comunidades etnicamente diferenciadas, que estão sujeitas ao
etnocentrismo da sociedade não-indígena e, portanto, legislações e políticas
estatais que, frequentemente, não compreendem e não respeitam a diversi-
dade cultural (...). Os povos indígenas não podem sentar no banco dos réus e
serem, sumariamente, “acusados” por práticas condenadas no mundo oci-
dental (...). As acusações não esclarecidas, permitem o retorno da tutela e a
limitação da liberdade e dos direitos. 

Diante da problemática exposta, o questionamento acerca do univer-
salismo dos direitos humanos, elaborado a partir de uma racionalidade ex-
cludente, estabelecida pelo colonizador, homem branco, católico, europeu
(BRAGATO, 2009), no tocante às teias de significados simbólicos de cada
cultura existente no Brasil mostra-se pertinente, sendo que o Projeto de Lei
é um dos mais diversos exemplos referentes a esse conflito.

É observado que as sociedades não são completamente isoladas (LÉVI-
STRAUSS, 1952, p. 17), ou seja, mesmo que distante, a transferência de co-
nhecimento e informação entre sociedades diferentes vai acontecer sempre
e de forma natural, contudo em graus diferentes (COLAÇO, 2008, p. 44).
Assim, somente por meio da alteridade e da tolerância, na medida em que
“aceitando a existência do “Outro”, acaba-se por “reconhecer no mundo um
lugar de muitos povos” (KRENAK, 2001, p. 72), criando-se uma maior e
efetiva igualdade entre as sociedades diversas.

De acordo com Boaventura (1997, p. 112), “todas as culturas tendem
a considerar os seus valores máximos como os mais abrangentes, mas ape-
nas a cultura ocidental tende a formulá-los como universais”. Ou seja, cada
cultura pondera os seus próprios significados das simbologias como os cor-
retos, no entanto o Ocidente possui como característica primeira o fato de
querer impor sua razão e modo de vida perante os “Outros”. 
SUMÁRIO



E é com base nesse julgamento que o antropólogo sustenta que os di-
reitos humanos devem admitir uma política emancipatória de domínio geral
e legitimidade local. Isso se refere à necessidade de os direitos humanos
operarem cosmopolitamente, ou seja, assumirem uma dimensão multicul-
tural ao invés de universal (SANTOS, 1997, p. 112). Por isso, tem-se o mul-
ticulturalismo como condição para uma harmonia entre as relações não só
locais, como globais, de forma a proporcionar uma política contra-hegemô-
nica de direitos humanos (SANTOS, 1997, p. 115), reconhecendo-se que
cada cultura possui uma concepção própria de dignidade da pessoa humana,
bem como reconhecer a incompletude em relação a essas concepções (SAN-
TOS, 1997, p. 116).

É, a partir desse entendimento, que o pluralismo se vê vinculado à al-
teridade e à diversidade cultural, como forma contra-hegemônica, já que es-
timula, efetivamente, a relação entre os novos sujeitos e o poder institucio-
nal, criando-se um processo comunitário participativo, de maneira a
estabelecer recursos mais pluralistas de exercício da democracia (WOLK-
MER, 2008, p. 186).

A importância do pluralismo é no sentido de se compreender os ele-
mentos multiculturais distintos, de forma que, por se ter uma sociedade for-
mada pela multiculturalidade, o pluralismo deve ser implantado como um
instrumento que reconhece os valores coletivos consolidados na extensão
cultural de cada comunidade, incitando, para isso, a participação de povos
e etnias minoritários (WOLKMER, 2010, p. 41), isto é, a pretensão do Es-
tado pluralista e da implementação do pluralismo jurídico é no sentido de
se “desenhar a ideia de Nação como uma aliança ou coalizão de povos é per-
mitir que cada um deles resolva seus conflitos e elabore seu dissenso interno
por um caminho próprio” (SEGATO, 2014, p. 84).

É, nessa perspectiva, que o pluralismo jurídico se define como contra-
ponto aos extremos do monismo jurídico, porquanto calcado na autonomia,
na diferença, na tolerância, na resistência e na interculturalidade. Assim, o
pluralismo “tem como intento, práticas normativas autônomas e autênticas,
geradas por diferentes forças sociais ou manifestações legais plurais e com-
plementares, podendo ou não ser reconhecidas, incorporadas ou controladas
pelo Estado” (WOLKMER, 2008, p. 189).

O pluralismo jurídico, além de abordar sobre a possibilidade de existir um
conjunto de diversos centros de elaboração de normas jurídicas dentro de
uma mesma sociedade, ou seja, sustenta a existência de positivações jurídi-
cas não advindas apenas do Estado, admite a viabilidade de os indivíduos
estarem sujeitados a normas interdependentes e autônomas (SANTOS,
2009, p. 38).

SUMÁRIO



Assim, busca-se o pluralismo jurídico como um modo alternativo, uma
saída efetiva para alguns problemas sociais, que se determina pela presença
de um direito não decorrente do Estado.

CONCLUSÃO
A partir da presente pesquisa, pode se constatar que a cultura é concebida
como uma teia de significados acerca de símbolos que são observados par-
ticularmente por cada comunidade, envolvendo a arte, a música, a forma de
viver, a linguagem, o parentesco, a história, entre outros fatores. O Brasil,
devido ao seu aspecto político-econômico-histórico-social, é composto por
vasta diversidade cultural, que, embora garantida pela Constituição Federal
de 1988, encontra dificuldades para a manutenção de suas tradições.

A respeito disso, teorias foram desenvolvidas a fim de questionar a uni-
versalidade dos direitos humanos, porquanto apoiado em uma visão hege-
mônica ocidental. Sendo assim, por um lado, com respaldo na ótica antro-
pológica, têm-se aqueles que não aceitam a presença de valores universais,
devendo-se observar a individualidade de cada cultura conforme suas con-
cepções acerca de um determinado assunto. Em contraponto a eles, têm-se
os defensores dos direitos humanos, os quais justificam o caráter jusnatura-
lista universal de tais direitos, já que todos os homens, independentemente
da cultura em que se está inserido, são titulares de direitos intrinsecamente.
O problema que pode ser constatado, após a abordagem das duas teorias, é
o fato de que não são suficientes, vez que totalizantes e excludentes.

O argumento utilizado para a aprovação do Projeto de Lei nº 1.057/2007
é no sentido de que, muito embora seja constitucionalmente reconhecido o di-
reito dos povos indígenas a manter e praticar suas tradições, o artigo 231, da
Constituição Federal, deve ser analisado conforme o princípio, base e funda-
mento do Estado Democrático de Direito, que é o da dignidade da pessoa hu-
mana, bem como de acordo com os direitos fundamentais e outras normas con-
jecturadas no sistema jurídico brasileiro que asseguram e protegem a criança. 

Tendo em vista que a cultura conduz o comportamento do ser humano,
devem-se proporcionar indagações e compreender que há diversas maneiras
de perceber os conceitos de ser humano, de vida, de justiça e de dignidade,
vez que o Brasil possui vasta pluralidade de culturas. É nesse sentido, após
reflexões e questionamentos trazidos a partir da formulação deste trabalho,
que as práticas tradicionais indígenas, dispostas no Projeto de Lei nº
1.057/2007, não podem ser criminalizadas, porquanto verifica-se serem as
medidas propostas pelo Projeto de Lei n° 1.057/2007 fundamentadas em
acepções eurocêntricas e hegemônicas, ignorando as concepções indígenas. 

Cumpre, também, ressaltar que, para a preparação do mencionado pro-
jeto, não participaram os povos indígenas envolvidos no debate, os quais
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possuem o direito à participação nos procedimentos legislativos e políticos
que os dizem respeito, conforme a Convenção 169 da OIT, que determina o
direito das comunidades indígenas à consulta. 

Apresentadas tais considerações, percebe-se que, por meio de um diá-
logo, deve-se efetivamente conceder aos povos indígenas o direito a sua au-
todeterminação, a fim de que não se deixe de considerar as particularidades
culturais, já que devem ser respeitadas, com enfoque na tolerância e na al-
teridade, as diferenças, de modo que não se faz necessário medidas legisla-
tivas para o “combate” a essas práticas tradicionais ditas como “nocivas”.

A partir da implantação de um Estado pluricultural, podem-se oportu-
nizar o completo reconhecimento da autodeterminação cultural indígena e
o respeito à diversidade cultural assegurada no artigo 231 da Constituição
Federal de 1988 e na Convenção 169 da OIT, rompendo-se, ao se dar voz
aos povos subalternos, com o modelo eurocêntrico imposto.

Nessa perspectiva, no âmbito do pluralismo jurídico, deveria o Estado
apreciar os sistemas jurídicos de cada cultura, de maneira a se abster da sujei-
ção absoluta e inquestionável do poder estatal eurocêntrico, colonialista, bran-
co e cristão, de forma que, se porventura, aparecer conflitos em virtude da in-
teração entre os povos, não deveria ele impor uma única solução plausível
sem averiguar todas as outras possibilidades oriundas do pluralismo jurídico
arraigado na pluralidade cultural do Estado brasileiro. 

Destarte, a multiplicidade de culturas abarcada no Brasil ainda é ignorada
pelo poder estatal e pela sociedade como um todo, de forma que é importante,
para a busca pela igualdade e justiça, a concretização do pluralismo jurídico. 
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3 Cumpre ressaltar que essa imposição da racionalidade europeia como uni-
versal foi ostensivamente retratada no âmbito colonial, nas Américas, na África
e na Ásia, nas quais os nativos das regiões eram tidos como irracionais, servindo
de argumento para dominação colonial, visto se tratar de um escalonamento de
valores aos seres humanos (os dignos aos indignos), conforme Bragato sustenta
(2009, p. 108).

4 Art. 2º. Para fins desta lei, consideram-se nocivas as práticas tradicionais que
atentem contra a vida e a integridade físico-psíquica, tais como: I. homicídios de
recém-nascidos, em casos de falta de um dos genitores; II. homicídios de recém-nas-
cidos, em casos de gestação múltipla; III. homicídios de recém-nascidos, quando
estes são portadores de deficiências físicas e/ou mentais; IV. homicídios de recém-
nascidos, quando há preferência de gênero; V. homicídios de recém-nascidos, quando
houver breve espaço de tempo entre uma gestação anterior e o nascimento em ques-
tão; VI. homicídios de recém-nascidos, em casos de exceder o número de filhos con-
siderado apropriado para o grupo; VII. homicídios de recém-nascidos, quando estes
possuírem algum sinal ou marca de nascença que os diferencie dos demais; VIII. ho-
micídios de recém-nascidos, quando estes são considerados portadores de má-sorte
para a família ou para o grupo; IX. homicídios de crianças, em caso de crença de que
a criança desnutrida é fruto de maldição, ou por qualquer outra crença que leve ao
óbito intencional por desnutrição; XI. Abuso sexual, em quaisquer condições e jus-
tificativas; XII. Maus-tratos, quando se verificam problemas de desenvolvimento fí-
sico e/ou psíquico na criança. XIII. Todas as outras agressões à integridade físico-
psíquica de crianças e seus genitores, em razão de quaisquer manifestações culturais
e tradicionais, culposa ou dolosamente, que configurem violações aos direitos hu-
manos reconhecidos pela legislação nacional e internacional (BRASIL, 2007).

5 Art. 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicio-
nalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens.
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Resumo: O trabalho tem como objetivo analisar como a doutrina da pro-
teção integral foi importada e aplicada no Brasil, pela Constituição Fede-
ral de 1988 e a partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA). Através de revisão bibliográfica, discute-se a importação
acrítica da Declaração sobre os Direitos da Criança que, a exemplo da
importação da teoria dos direitos humanos à realidade brasileira, sem a
devida adaptação, gera uma homogeneização globalizante dos direitos,
acarretando na crença de que todos têm os mesmos direitos, resultando
na eliminação de diferenças culturais, étnicas. Assim, as legislações bra-
sileiras, inspiradas nas internacionais, lidam com um padrão universal de
juventude a partir de uma realidade centro-europeia.O enfoque descolo-
nial faz-necessário, a fim de que se leve em consideração a realidade la-
tino-americana/brasileira para se destacar a necessidade de descolonizar
saberes importados acriticamente, oriundos de uma realidade diferente
da brasileira, e que continuam a ser reproduzidos, sem atender às parti-
cularidades do controle punitivo nas sociedades periféricas.

Palavras-chave: Doutrina da proteção integral; Padrão universal de ju-
ventude; Descolonialidade; Realidade brasileira. 

Abstract: The work aims to analyze how the doctrine of integral protection
was imported and applied in Brazil, by the Federal Constitution of 1988 and
the promulgation of the Statute of the Child and the Adolescent. Through a
bibliographical review, it is discussed the uncritical import of the Declaration
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of the Rights of the Child, that, as the importation of human rights theory into
the Brazilian reality, without proper adaptation, generates a globalizing ho-
mogenization of human rights, leading to the belief that everyone has the same
rights, resulting in the elimination of cultural, ethnic differences. Thus, Brazilian
legislations, inspired by the international ones, deal with a universal standard
of youth from a central European reality. The decolonial approach is neces-
sary, in order to take into account the Latin American / Brazilian reality, to em-
phasize the need to decolonize uncritically imported knowledge, from a reality
different from the Brazilian one, that continue to be reproduced, without com-
ply with the particularities of punitive control in peripheral societies.

Keywords: Doctrine of integral protection; Universal standard of youth;
Decoloniality; Brazilian reality.

1. INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como objetivo, a partir da crítica decolonial, demons-
trar como a importação acrítica da Declaração sobre os Direitos da Criança
que, a exemplo da importação da teoria dos direitos humanos à realidade
brasileira, sem a devida adaptação, gerou uma homogeneização globalizante
dos direitos, que deu origem a um padrão universal de juventude, o qual, no
final das contas, enfatiza a infância universal e a especialização das políticas
para o atendimento das “crianças perigosas” e das “crianças em perigo”, re-
forçando a reinstalação da desigualdade de suas existências.

Assim, a partir do método de revisão bibliográfica, a intenção é de rea-
lizar um estudo que leve em consideração a realidade latino-americana/bra-
sileira, e é necessário, antes de qualquer coisa, destacar a necessidade de
descolonizar nossos saberes, ou, melhor dizendo, os saberes que foram im-
portados acriticamente, oriundos de uma realidade diferente da nossa, e que
continuam a ser reproduzidos até os dias atuais.

Por esse motivo, iniciam-se os estudos desenvolvendo o tema da colo-
nialidade e, logo em seguida, como consequência, a colonialidade do saber,
a fim de posteriormente desenvolver e aprofundar o estudo no universalismo
dos direitos humanos, que abriu o caminho para que fosse gerado um padrão
universal de juventude, refletindo sobre a nossa realidade latino-americana,
abandonando a perspectiva eurocêntrica que baseia a maior parte dos co-
nhecimentos produzidos e reproduzidos.

Ocorre que, tendo sido a legislação internacional planejada para uma
realidade universal, previu, por exemplo, ampla discricionariedade, a fim
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de atender às peculiaridades da fase juvenil, termina convertendo-se em au-
toritarismo e arbitrariedade. A exclusão moral, em que vive grande parte da
população juvenil brasileira, impõe o Estado assistencial, mas cujo retardo
é suprido pela via punitiva, porém, com o discurso da socioeducação. Um
eufemismo que confunde com o discurso cínico de que a intervenção é um
“bem para o adolescente”.

2. A NECESSIDADE DE UM OLhAR DECOLONIAL
Do ponto de vista de um pensamento local, é necessário pensar o direito,
bem como os direitos humanos, a partir da realidade da América Latina, em
outras palavras concentrando-se na realidade latino-americana e abando-
nando a visão eurocêntrica, uma vez que é essencial compreender as pecu-
liaridades da vivência latino-americana e, particularmente, da realidade bra-
sileira, sabendo que a simples assimilação dos saberes gerados nos países
centrais não atende a todas as particularidades do controle punitivo nas so-
ciedades periféricas. (ANDRADE, 2017)

Desta feita, investigar a realidade brasileira é resistir à colonização dos
saberes do Sul pelo Norte global, que se veem dominados por uma academia
europeizada, a qual os pretere a um patamar de inferioridade, levando-os a
acreditar que teorias elaboradas em uma diferente realidade geográfica, po-
lítica e econômica podem ser importadas e executadas acriticamente em
quaisquer lugares. (ANDRADE, 2017)

Isso não significa uma total excepcionalidade do Brasil, como se teo-
rias estrangeiras jamais pudessem ser utilizadas para analisar a nossa reali-
dade. O que se questiona é a importação acrítica e banalizada desses saberes
externos, bem como uma percepção hierarquizante que os considera supe-
riores aos saberes produzidos nos países periféricos. É preciso, pois, enfren-
tar e opor-se ao colonialismo, que vai além da dominação territorial, reite-
rando-se atualmente através de outros meios e interceptando diferentes
relações de poder. (ANDRADE, 2017)

Ademais, é fundamental esclarecer que não se pretende, aqui, renegar
absolutamente todas as categorias do saber ocidental, e reconheço a impres-
cindibilidade das intercepções entre os saberes, sem, com isso, desconside-
rar as suas especificidades locais. (ANDRADE, 2017)

A colonialidade é uma categoria criada por Aníbal Quijano, segundo o
qual “a modernidade é um fenômeno meramente intraeuropeu, portanto, ima-
ginado como experiência e produto exclusivamente europeus” (QUIJANO,
2005, p. 227-278), isto é, a modernidade corresponderia ao lado obscuro da
modernidade marcado pelas experiências do colonialismo. (QUIJANO, 2005)

O segundo eixo da colonialidade encontra-se representado pelo que Lan-
der chama de: a colonialidade do saber. Uma vez que os modos de produção
SUMÁRIO



de conhecimento hegemônico também são colonizados, pois o discurso de
matriz colonial que mantém uma forma específica de poder resistiu até os dias
de hoje e define os critérios sob os quais toda a experiência humana e social
deve ser estudada. (LANDER, 2005)

Assim, o Ocidente – e de forma mais específica, a Europa – viraram o
condutor do processo evolutivo e a representação deste estágio superior a
ser buscado, pois o modelo moderno de sociedade é definido pela expressão
mais avançada desta perspectiva histórica, que é a sociedade capitalista-li-
beral, a qual, como um padrão universal, determina o único futuro possível
de todas as outras culturas e povos, de maneira que aqueles que não puderem
ser admitidos na marcha inflexível da história estão fadados a se esvair, seja
pelo extermínio, seja pela assimilação. Em outras palavras, o único destino
possível para “os outros” é a aniquilação ou a civilização imposta. (LAN-
DER, 2005)

Portanto, para a humanidade, todo o tempo e espaço são dispostos e
idealizados tendo como ponto de partida o ponto de vista da experiência oci-
dental, de modo que sua especificidade histórica e cultural é colocada como
padrão superior e universal. E, por esse motivo, a lógica que existe por trás
das formas de produção e de adesão ao conhecimento é chamada de euro-
cêntrica, pois sistematiza a totalidade do tempo e do espaço, englobando
todas as culturas, povos e territórios do planeta, presentes e passados, numa
extensa narrativa universal. Dessa maneira, estabeleceu-se “uma ordem de
direitos universais de todos os seres humanos como um passo para exata-
mente negar o direito à maioria deles.” (LANDER, 2005, P. 21-53)

A partir da crítica à colonialidade do saber, verifica-se a importância
de discutir acerca da importação acrítica da Declaração sobre os Direitos da
Criança que, a exemplo da importação da teoria dos direitos humanos à rea-
lidade brasileira que, sem a devida adaptação, gerou uma homogeneização
globalizante dos direitos, resultando na eliminação de diferenças culturais,
étnicas. Assim, as legislações brasileiras, inspiradas nas internacionais,
lidam com um padrão universal de juventude que se baseia numa realidade
centro-europeia, sem levar em consideração as peculiaridades latino-ame-
ricanas e, mais especificamente, a realidade brasileira.

3. UNIVERSALISMO hOMOGENEIZANTE DE DIREITOS
hUMANOS E A INCLUSÃO ExCLUDENTE
O universalismo do Sistema Global dos Direitos Humanos no mundo con-
temporâneo surgiu com a criação da Organização das Nações Unidas, em
1945, originalmente destinada à promoção e à proteção da dignidade de
todos os seres humanos. Não se pretende aqui promover a discussão sobre
a importância política e jurídica do Sistema das Nações Unidas, mas analisar
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em que medida o universalismo dos direitos humanos trazido com ela pode
ser considerado um modelo hegemônico de homogeneização, voltado a cen-
tralizar e eliminar diferenças étnicas, culturais etc., promovendo, assim, a
anulação do homem, embora disfarçada de inclusão social. (BIAZI; GRUB-
BA, 2016)

Essa premissa universalista dos direitos humanos é resultante princi-
palmente da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz a palavra
universal na sua própria formulação, e foi o primeiro documento interna-
cional a expor os direitos fundamentais de que todos os seres humanos de-
veriam se beneficiar. Foi, assim, entendida e imaginada como um ideal a ser
alcançado, além de um modelo comum de conquista por todos os povos, ca-
racterizando, pois, uma tentativa de proteger universalmente os direitos hu-
manos fundamentais. (BIAZI; GRUBBA, 2016)

No entanto, essa homogeneidade globalizante dos direitos, conforme
a qual todos os seres humanos possuem os mesmos direitos também é neu-
tralizante, pois, ao fazer crer que todos têm os mesmos direitos, pressuporia
a desnecessidade de se pensar ou se postular novos direitos ou na eficácia
daqueles já existentes, mesmo que alguns direitos sejam concretizados à
custa de outros, e determinadas pessoas tenham acesso a alguns direitos em
medida maior em relação às outras. (BIAZI; GRUBBA, 2016)

Isso porque, apesar de a Declaração Universal dos Direitos Humanos
propagandear a existência de concepções universais superiores a quaisquer
tradições religiosas ou culturais, ao analisar a prática, ficou revelado o ca-
ráter eminentemente ocidental de sua produção e implementação. Isso pode
ser percebido tanto nos seus valores individualizantes, como na própria
composição e organização da Comissão dos Direitos Humanos da ONU, que
foi composta predominantemente por Ocidentais e comandada majoritaria-
mente por americanos. (NADER, 1999)

O que se percebe, pois, é a neutralização dos direitos humanos, que, atra-
vés do seu discurso, transforma o dever ser em um ser ontológico, como se,
pelo simples fato de existirem, os direitos fossem autoaplicáveis. No entanto,
nem todos dispõem da mesma oportunidade de reivindicar os seus direitos,
em razão da posição desempenhada na sociedade, como se pode observar nos
grupos marginalizados ou naqueles com baixo nível de escolaridade, imigran-
tes, etc. Portanto, apesar da existência desses direitos, o que, de fato, se verifica
é a ausência do acesso a eles. (BIAZI; GRUBBA, 2016)

Identificar o empírico ao normativo significa acreditar na real eficácia
dos direitos humanos na vida prática de todos e todas, quando, no entanto,
os Relatórios do Programa Anual das Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to (PNUD) demonstram um abismo gradativo, que tende a se agravar entre
os países ricos e pobres. (HERRERA FLORES, 2009). Ademais, foi consta-
tado, no Relatório de 2010, sobre o Desenvolvimento Humano (HDR), que
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integra o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que apro-
ximadamente 1/3 dos habitantes dos 104 países pesquisados, isto é, 1,75 bi-
lhões de indivíduos sobrevivem na pobreza extrema com um máximo de US$
1,25 por dia. (NAÇÕES UNIDAS, 2010)

Dessa maneira, no contexto dos direitos humanos, o universalismo apre-
senta uma postura dicotômica: ele homogeneíza todos seres humanos sob o
véu da legislação universal, camuflado de inclusão social, mas, simultanea-
mente, exclui outros, uma vez que nem todos conseguem ter acesso aos di-
reitos e aos bens juridicamente protegidos. (BIAZI; GRUBBA, 2016)

4. DA UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS hUMANOS AO
pADRÃO UNIVERSAL DE JUVENTUDE
A importação acrítica da Declaração sobre os direitos da criança, a exemplo
da importação da teoria dos direitos humanos, à nossa realidade brasileira,
sem a devida adaptação acabou gerando uma homogeneização globalizante
dos direitos, acarretando na crença de que todos têm os mesmos direitos, re-
sultando na eliminação de diferenças culturais, étnicas, associados a uma
noção de “infância universal”: a infância concebida como um período de
vida dotado de universalidade, que supõe a universalidade da natureza hu-
mana. (SCHUCH, 2005)

O foco das políticas jurídico-estatais em vez de ser delineado como o
“menor” e passa a ser delineado como crianças e adolescentes “sujeitos de
direitos”, acompanhando a orientação da “universalização da infância”. As
políticas de atendimento são classificadas em: as destinadas àqueles susce-
tíveis às medidas de proteção especial”, que sofreram abandono, maus tra-
tos, etc., e os suscetíveis às medidas “socioeducativas”, quando do cometi-
mento de ato infracional. Nessa lógica, há uma especialização em relação
ao público alvo das políticas, o qual era outrora ambiguamente definido pela
marca de “menor”. (SCHUCH, 2005)

A fixação na ideia de “infância universal”, associada à especialização
das políticas e dos mecanismos administrativos que atuam no atendimento
das crianças “perigosas” e das “em perigo”, não apenas reforça a periculo-
sidade do jovem delinquente, como também volta-se a individualizar a uma
série de problemas da delinquência juvenil, culpabilizar o infrator e as fa-
mílias das crianças abrigadas, bem como legitimar a judicialização da ques-
tão da infância e juventude. (SCHUCH, 2005)

Ou seja, essa distinção entre os sujeitos das políticas acaba trazendo
efeitos reordenadores da infância pobre: aumentando assombrosamente o
estigma depositado sobre aqueles jovens apontados como “infratores” –
aqueles destinatários das medidas socioeducativas e, também, censurando
as famílias que buscam o abrigamento de seus filhos. (SCHUCH, 2005)
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Portanto, quando formos analisar a troca dos paradigmas da “menori-
dade” para a “proteção integral”, devemos levar em consideração que, muito
além da mera mudança de princípios teóricos, estão em jogo a instituição
de novos valores que se propõem universais, disputas entre filosofias polí-
ticas, modos de governo, contexto nacional, políticas internacionais, pro-
mulgação de leis, etc., para poder compreender a complexidade de transfor-
mações diversas em ação. (SCHUCH, 2005)

Ocorre que essa divisão que o ECA procura estabelecer, tentando se
desvencilhar das legislações anteriores, devido à Convenção Internacional
dos Direitos da Criança, na prática, não funciona. Isso porque, quando se
parte para a pesquisa empírica constituída pela análise de sentenças prola-
tadas em face adolescentes, as quais condenavam à medida de internação, a
maior parte do argumento que fundamentava essa sentença consistia na de-
ficiência familiar, comunitária, escolar, envolvimento com droga do ado-
lescente em questão. E muito pouco se manifestava a respeito do ato infra-
cional praticado pelo adolescente (MACHADO, 2014).

Com essa confusão, acabam sendo colocados no mesmo universo a ne-
cessidade assistencial do adolescente e o ato infracional praticado, impli-
cando, muitas vezes o fato de que a necessidade escolar, familiar, comuni-
tária é a justificativa utilizada para o encarceramento desse adolescente. Por
mais paradoxal que isso possa parecer, é justamente quando o estado falta
na perspectiva da inclusão dos direitos sociais que ele chega com a aborda-
gem penal.

CONSIDERAÇõES FINAIS
Tal qual a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração dos Di-
reitos da Criança proclama um padrão ao qual todos deveriam ambicionar e se
esforçar para construir. Assim, as legislações brasileiras, inspiradas nas inter-
nacionais, acabam lidando com um padrão universal de juventude baseado
numa realidade centro-europeia, que não levam em consideração as peculiari-
dades latino-americanas e, mais especificamente, a realidade brasileira.

Dessa maneira, no contexto dos direitos humanos, o universalismo
apresenta uma postura dicotômica: ele homogeneíza todos seres humanos
sob o véu da legislação universal, camuflado de inclusão social, mas, simul-
taneamente, exclui outros, uma vez que nem todos conseguem ter acesso
aos direitos e aos bens juridicamente protegidos. (BIAZI; GRUBBA, 2016).

Apesar do universalismo homogeneizante dos direitos, alguns seres hu-
manos são deles excluídos, ainda que estejam incluídos nas normas. Isso
acontece porque o mundo jurídico e o seu dever ser não coincidem, obrigato-
riamente, com o mundo material. Ou seja, apesar da igualdade formal, carac-
terizada pela igualdade no usufruto da condição abstrata de sujeito de direito
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perante à lei, a obtenção efetiva da justiça e desses direitos ainda é regalia de
uma ínfima parcela da população. (BIAZI; GRUBBA, 2016).

Assim, ao especializar as políticas e os mecanismos administrativos
que atuam no atendimento das crianças, distinguindo-as entre “perigosas”
e “em perigo”, não apenas terminam por reforçar a periculosidade do jovem
delinquente – aqueles destinatários das medidas socioeducativas – alargan-
do espantosamente o estigma depositado sobre eles, como também acabam
censurando as famílias que buscam o abrigamento de seus filhos. 

De forma que aquela confusão entre assistência e repressão constante no
período dos Códigos de Menores, cuja superação era esperada a ser concreti-
zada com a divisão de medidas do ECA, para dizer que a assistência da medida
protetiva – destinada  ao adolescente que se encontra em situação de risco ou
em vulnerabilidade social, aquela criança ou a adolescente que precisa da pro-
teção assistencial do estado – e a repressão da medida socioeducativa – aquela
reservada ao adolescente que pratica ato infracional, aquele que vai estar dian-
te da repressão estatal punitiva – acabou permanecendo, na prática, sob a égide
do novo Estatuto, apesar de todas as tentativas de distanciamento. 

Devido a esse ranço assistencialista, somado à raiz autoritária da nossa
sociabilidade violenta, essa confusão perdura e atravessa a nossa moderni-
dade como uma herança – uma herança de raízes autoritárias e de uma so-
ciabilidade violenta – de um eufemismo assistencialista. Portanto, quando
se parte para a pesquisa de campo, efetivamente, verifica-se que, na prática,
o que existe no cumprimento de medida socioeducativa, precipuamente a
medida de internação, são práticas penais, práticas punitivas, mas que, no
entanto, são mascaradas pelo eufemismo da proteção.
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O DIREITO À CIDADE ACHADO NA RUA:
EXPERIÊNCIAS DE DISPUTA PELO DIREITO À CIDADE
EM PORTO ALEGRE -RS.

Patrick Mayer,
graduado em Direito, pela Universidade Luterana do Brasil/Canoas – RS

Resumo: Por meio de uma pesquisa, com metodologia parte bibliográfica
e parte empírica, o pesquisador apresenta neste artigo, o percurso que
traçou na busca por compreender aquela espécie de direito tão reivindi-
cada entre os movimentos sociais urbanos brasileiros: o direito à cidade.
Para tanto, o pesquisador assumiu como ponto de partida o momento do
levante de movimentos sociais brasileiros, ocorridos em 2013. No de-
senvolver do estudo recorre-se a três teorias fundamentais para o desen-
volvimento da temática, quais sejam o direito à cidade, o direito achado
na rua e Modernidade/Colonialidade/Decolonialidade. Posteriormente
às considerações teóricas, o pesquisador aponta para o direito à cidade
experimentado em duas de suas vivências junto a duas comunidades da
cidade de Porto Alegre -RS, que são diretamente afetadas pelos processos
de urbanização hegemônica-colonial.  

Palavras-chave: Movimentos sociais; Direito à cidade; Decolonialidade;
Urbanização.

Abstract: This paper outlines the author’s trajectory, through an empirical
and bibliographical research, in order to comprehend one of the rights
claimed by Brazilian urban social movements: the right to the city. In order
to accomplish this goal, the researcher adopted as a departure point the
riots that took place in Brazil, in 2013. Throughout this study, three funda-
mental theories were consulted to the thematic construct: right to the city,
the Brazilian juridic right found on the street and Modernity/Colonial/De-
colonial. Afterwards, the researcher presents the right to the city as it was
experienced in contact with two communities in Porto Alegre, RS, directly
affected by the process of hegemonic-colonial urbanization.

Keywords: Social movements; Right to the cit; Decolonial studies; Urban-
ization
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pONTO DE pARTIDA:
Nesta segunda década do século XXI, mais especificadamente no mês de
junho de 2013, aconteceu no Brasil, de forma surpreendente, uma verdadeira
eclosão de manifestações. Na maioria das cidades brasileiras, os protestos
de 2013 foram inicialmente motivados pelo aumento da tarifa de transporte
público. Também, há quem diga que a violência empreendida pela polícia,
foi quem deu passo à indignação dos manifestantes (MORAES et al., 2016,
p. 527). De todo modo, logo nas primeiras manifestações, inúmeras outras
pautas passaram a compor as reivindicações dos movimentos, “transfor-
mando o protesto pelo transporte em uma revolta coral, plural e fragmentada
a serviço de novos imaginários: por uma vida sem catracas, não é por 20
centavos, é por direitos...” (MORAES et al., 2016, p. 527).

O urbanista Carlos Vainer (2016), analisando a série de manifestações
brasileiras, recordou o que disse Mao Tse-Tung, “Uma fagulha pode incen-
diar uma pradaria”, e considerou que naquela situação as pautas apresenta-
das pelos movimentos sociais eram apenas a fagulha que estava por incen-
diar uma pradaria de condições precárias. Assim como Vainer, inúmeros
outros pensadores, como foi o caso de Ermínia Maricato (2013) e Raquel
Rolnik (2016), ponderaram que, sem sombra de dúvidas, a pradaria seria o
insustentável e degradado ambiente das grandes cidades brasileiras e que
as manifestações estariam por reivindicar a tomada de um novo rumo de de-
senvolvimento urbano, por meio da evocação de um certo direito à cidade.

Naquele momento de 2013, eu era um estudante do quinto período do
curso de Direito, morador de uma metrópole no sul do Brasil e ainda com-
posto por uma série de recortes sociais, que talvez não seja necessário men-
cionar neste momento do estudo. Ainda, como é possível perceber, atrevo-
me a assumir neste artigo um discurso em primeira pessoa do singular, uma
vez que pretendo desenvolver aqui experiências e conhecimentos que ad-
quiri a partir das manifestações de junho de 2013. Ainda cabe explicar que,
tomo como ponto de partida o acontecimento de tal levante de movimentos
sociais, pois foi ali, participando das manifestações que ocorriam, no meio
da rua, no espaço público, que encontrei pela primeira vez este direito à ci-
dade, que até então me era desconhecido.

De fato, desde então o termo direito à cidade me instigou profunda-
mente, uma vez que na minha formação acadêmica apenas havia tomado co-
nhecimento, dentro da seara das cidades, de direitos que envolvem as legis-
lações urbanísticas e administrativas. Desta forma, considerei que seria
necessário recorrer à filosofia e à sociologia jurídica, uma vez que pude
compreender de antemão que o direito à cidade não caberia em qualquer or-
denamento jurídico.

Na minha busca pelo direito à cidade encontrei com autores clássicos,
como foi o caso do filósofo francês Henry Lefebvre (2001), e também com
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autores contemporâneos ao meu tempo, como é o caso do Geógrafo David
Harvey (2013). Por meio dos dois pensadores mencionados pude compreen-
der que direito à cidade, antes de mais nada, seria um direito humano, um
direito coletivo (HARVEY, p. 27, 2013) que estaria diretamente ligado às
lutas dos movimentos sociais urbanos, uma vez que tal direito não estaria
apenas assentado em “um direito de visita ou retorno as cidades tradicio-
nais” (LEFEBVRE, 2001, p. 117.), mas sim como “o direito à uma vida ur-
bana, transformada e renovada” (LEFEBVRE, 2001, p. 118) constantemen-
te, de acordo com as necessidades e os desejos daquela população que habita
o espaço urbano.

Considerando tamanha possibilidade de transformação que o direito
à cidade está dotado, torna-se compreensível o fato de tal direito nunca
estar completamente satisfeito pelo ordenamento jurídico estatal. Primei-
ramente, pois no Brasil os poderes estatais, responsáveis por providenciar
a atualização do ordenamento jurídico estatal, estão historicamente asso-
ciados às minorias dominantes e suas demandas conservadoras. Também,
pois a cidade, e por consequência as necessidades das populações que ha-
bitam o ambiente urbano, se transformam de maneira surpreendentemente
rápidas, sendo impossível que um ordenamento jurídico estatal com tradi-
ção legalista, como é o caso brasileiro, esteja completamente atualizado
com as demandas da sociedade. 

Neste momento da busca pelo direito à cidade, compreendi que seria ne-
cessário analisar tal direito por meio de uma perspectiva pluralística, ou seja,
por meio de uma perspectiva que considerasse a existência de uma multipli-
cidade de direitos, para além do previsto pelo ordenamento jurídico estatal. E
foi assim que conheci o único local possível de achar direito à cidade: a rua.

O termo o direito achado na rua, foi criada pelo professor Roberto Lyra
Filho, no desenvolvimento dos estudos que resultaram na concepção da
Nova Escola Jurídica Brasileira (NAIR). Tais estudos prosperaram inicial-
mente dentro da Universidade de Brasília, quando estudantes, profissionais
extensionistas das assessorias jurídicas universitárias populares e movimen-
tos sociais passaram a demandar na universidade a elaboração de uma teoria
crítica do direito, que refletisse acerca das práxis sociais na luta por justiça,
e que pudesse ser utilizada para fundamentar a legitimidade das práticas de
reivindicação empreendidas pelos movimentos sociais (A EQUIPE, 1993).

Atento às demandas de desenvolvimento teórico, Lyra Filho (1926-
1986), considerado o intelectual expoente da NAIR, assume, para o conceber
a nova escola de direito, um posicionamento que ele mesmo designa como
humanismo dialético. Neste sentido, José Geraldo de Souza Junior traz à tona
a consideração de Lyra Filho, quando justifica que o posicionamento huma-
nista dialético estaria “mais próximo da prática, da vida jurídica real, do que
a teoria legalista” (LYRA FILHO, apud SOUZA JR., 1993, p. 8).
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Verifica-se no termo o direito achado na rua, a utilização de uma metáfora
para designar o espaço público – a rua – como local onde ocorre a ação das
organizações sociais, estas, que são para NAIR, as forças criadoras do direito
(SOUZA JR. 1993). Ou seja, a Nova Escola Jurídica Brasileira, verifica como
principal fonte do direito a atividade social nos espaços públicos, concebendo
a existência de direito para além da lei ou até mesmo contra a lei. 

Deste modo, é necessário compreender o direito à cidade como aquele
que só existe dentro de uma perspectiva crítica e engajada às pautas dos mo-
vimentos sociais populares que reivindicam a cidade. Ainda, se faz neces-
sário compreender que o interesse de tais movimentos sociais populares
sempre será completamente contrário aos interesses daqueles que ditam os
rumos da urbanização moderna-colonial, ou seja, pensar direito à cidade,
em uma cidade brasileira, necessariamente deverá terá de ser sob uma pers-
pectiva decolonial.

A teoria que sustenta a existência de um modelo de desenvolvimento ur-
bano moderno-colonial é pensada por um coletivo de intelectuais latinos que
desenvolveram o conceito de Modernidade/Colonialidade/Decolonialidade.
Tal conceito “expressa uma tentativa que busca superar os obstáculos do pen-
samento eurocêntrico na interpretação do advento da modernidade e da sin-
gularidade das formações sociais latino-americanas. ” (DINIZ, p. 2, 2012).
Para Walter Mignolo, que é um dos intelectuais do coletivo mencionado, a
modernidade e colonialidade necessariamente precisam ser compreendidas
como duas faces da mesma moeda (MIGNOLO, apud DINIZ, p. 2, 2012).

Para melhor compreensão sobre os conceitos apresentados na teoria
Modernidade/Colonialidade/Decolonialidade ofereço a diferenciação, e por
consequência a definição, entre colonialismo e colonialidade, que Aníbal
Quijano descreve:

Colonialidad es un concepto diferente de, aunque vinculado a, Colonialismo.
Este último se refiere estrictamente a una estructura de dominación/explota-
ción donde el control de la autoridad política, de los recursos de producción y
del trabajo de una población determinada lo detenta otra de diferente identidad
y cuyas sedes centrales están además en otra jurisdicción territorial (...) La co-
lonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mun-
dial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación ra-
cial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de
poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y
subjetivas, de la existencia social cotidiana y a escala societal.(QUIJANO,
apud DINIZ, p. 4, 2012)

Considerando os conceitos apresentados por Quijano, podemos veri-
ficar as cidades brasileiras como adeptas de um modelo de desenvolvimento
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urbano que incorpora padrões modernos-coloniais e globalizados. Qualquer
pessoa que vive em um grande centro urbano no Brasil poderia relatar com
facilidade características que compõem o ambiente das cidades, que seriam
típicas de cidades modernas-coloniais, como é o caso da extrema desigual-
dade social, do segregacionismo, do racismo, do machismo e inclusive do
eugenismo (VIRGÍLIO DA SILVA, 2004).

Após ter recorrido à uma série de referências críticas que me fizeram
verificar como única fonte do direito à cidade a atividade social nos espaços
públicos, pude compreender que na minha busca nunca encontraria um di-
reito pleno, completo, mas apenas poderia experienciar momentos de rei-
vindicação e disputa por tal direito. Ainda compreendi que sendo o direito
à cidade, reivindicado pelos movimentos sociais populares, completamente
questionador dos paradigmas hegemônicos-ocidentais de urbanização, e es-
tando o pensamento completamente desvinculado dos fundamentos genuí-
nos dos conceitos ocidentais e da acumulação de conhecimento (MIGNO-
LO, 2008), seria o direito à cidade uma opção decolonial. 

Destarte, pude finalmente reencontrar com o direito à cidade através
da minha aproximação e engajamento junto a comunidades e movimentos
sociais atingidos e desafiados diretamente pelos processos de urbanização
hegemônicos-ocidentais. A minha aproximação e engajamento com as co-
munidades e movimentos populares se deu por meio da minha participação
no grupo do Serviço de Assessoria Jurídico Universitária, denominado
Grupo de Assessoria Jurídica Popular (GAJUP/SAJU-UFRGS). Dando an-
damento ao artigo, passo a relatar no próximo momento duas das muitas ex-
periências que venho vivenciando junto ao GAJUP, mas também enquanto
habitante de uma metrópole e ativista de movimentos sociais. 

ExpERIêNCIAS DE DIREITO À CIDADE:
No primeiro semestre de 2015, iniciei minha participação no GAJUP/SAJU-
UFRGS. Uma das primeiras demandas que surgiram para o GAJUP naquele
momento veio através de uma ligação feita pelo Senhor Júlio, morador do
Residencial Nova Chocolatão, localizado no bairro Mario Quintana, peri-
feria da cidade de Porto Alegre - RS. O senhor Júlio entrou em contato na-
quele momento com a intenção de solicitar a assessoria do GAJUP para reor-
ganizar a associação de moradores da Nova Chocolatão, que, segundo ele,
estaria inativa em decorrências da renúncia de todos os membros que com-
punham a gestão. 

Com a demanda identificada, alguns membros do grupo decidiram vi-
sitar a comunidade para verificar pessoalmente a situação da associação de
moradores. Após cerca de 30 minutos em um ônibus lotado, chegamos à
Nova Vila Chocolatão, sendo esta basicamente constituída por uma longa e
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reta rua, denominada Rua 4050, com um galpão da cooperativa de recicla-
dores na entrada principal e inúmeras residências arquitetonicamente iguais,
como um típico conjunto habitacional construído para pessoas de baixa
renda. Logo que chegamos à comunidade, encontramos a casa de Júlio e
então nos reunimos com mais outros dois moradores da Nova Chocolatão:
o senhor Pedro e o senhor Carlinhos. Os três moradores logo começaram a
nos relatar uma série de informações, que demonstravam a situação de des-
mobilização da comunidade no que diz respeito a organização da associação
de moradores. 

O senhor Júlio, sendo o mais interessado no assunto, tratou de apresentar
inúmeros documentos que guardava em uma pasta. Entre estes documentos
estava o estatuto da Associação de Moradores da Vila Chocolatão, que ainda
regia a organização da atual e inativa associação. Verificamos no estatuto uma
série de falhas textuais e de composição estatutária, que necessitariam ser al-
teradas por meio de uma assembleia de moradores. Porém, a informação que
mais me chamou atenção, e que na minha opinião é extremamente simbólica,
foi o fato de ainda estar endereçada a sede da associação no bairro Centro. A
Associação de Moradores da Vila Chocolatão ainda estava lá, simbolicamente
encravada, no lugar de onde havia sido forçadamente removida.

A história da Vila Chocolatão já me era conhecida, uma vez que os an-
tigos membros do GAJUP sempre tratam de organizar formações com a in-
tuito de integrar os novos membros ao histórico de atuação do grupo. A co-
munidade Vila Chocolatão esteve alocada por mais de 20 anos, segundo
informações de antigos moradores, no local onde atualmente existe o esta-
cionamento da Justiça Federal, em frente ao Parque Harmonia. 

As distinções sociais estabelecidas por um sistema moderno-colonial
estavam visivelmente traçadas entre os imponentes prédios da região central
de Porto Alegre, e a evidente pobreza da comunidade Vila Chocolatão. Con-
tudo, o fato de estar a comunidade sob a vista das janelas do judiciário, em
pleno centro de Porto Alegre, tornava impossível a invisibilização de tama-
nha miséria , e por este motivo a solução prevista pelo poder público era a
remoção da comunidade para um local distante das suas vistas.

Os moradores da Vila Chocolatão eram na sua maioria trabalhadores
da catação, triagem e reciclagem do lixo produzido nos prédios da Justiça
Federal e na região central de Porto Alegre. Há quem diga ter sido a Vila
Chocolatão uma das primeiras ocupações feitas por moradores de rua no
Brasil. A antiga comunidade era reconhecida pelas péssimas condições de
habitação em que os moradores viviam, sendo que não existia saneamento,
eletricidade ou mesmo água encanada. Contudo, o fato de a comunidade
estar localizada na região central da capital gaúcha proporcionava aos mo-
radores acesso à uma série de serviços e equipamentos públicos de boa qua-
lidade, como escolas, postos de saúde e instituições culturais. 
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O GAJUP desenvolveu importante trabalho junto à comunidade da Vila
Chocolatão, tendo iniciado a assessoria ainda no ano de 2009, na comuni-
dade que estaria localizada ainda no bairro Centro. Os assessores que atua-
vam no GAJUP da época foram procurados por lideranças da comunidade,
que buscavam assessoramento para a associação de moradores, criada no
ano de 2008. A maior demanda da associação era, naquele momento, a ne-
cessidade de aparelhar-se jurídica e politicamente para disputar a perma-
nência da comunidade no local onde esteve historicamente constituída. 

Tal demanda devia-se ao fato de que a comunidade da Vila Chocolatão
estava ameaçada de ser espoliada da posse do terreno em que estava histo-
ricamente localizada. No ano de 2000, a união havia ingressado com uma
Ação Reivindicatória (Ação nº 2000.71.00.000973-1), para usurpar a posse
do terreno da comunidade. Neste sentido, a atuação do GAJUP demonstrou
ser de extrema necessidade, e por este motivo foi firmada naquele momento
uma parceria entre o grupo e a comunidade. 

A partir de então, o GAJUP passou a assessorar a comunidade na in-
tenção de contribuir para o fortalecimento da associação de moradores, or-
ganizando juntamente com as lideranças comunitárias estatuto, assembleias
gerais e viabilizando o acesso dos moradores da comunidade aos direitos
sociais básicos. Além disso, o GAJUP buscou firmar parcerias com outras
instituições que poderiam contribuir com as demandas da comunidade,
como foi o caso da ONG Acesso – Cidadania e Direitos Humanos e da AGB
(Associação dos Geógrafos Brasileiros).

Do outro lado, o poder público também se organizava para viabilizar a
remoção daquelas pessoas, que estampavam a miséria e as desigualdade so-
ciais no centro da metrópole Porto Alegre. Nesse sentido foi criada uma rede
de instituições, tendo como participantes membros do Departamento Mu-
nicipal de Habitação, da Secretária de Governança Local, de diferentes
ONG’s, do Ministério Público Federal e o Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, para planejar e projetar a remoção da comunidade para um local di-
verso daquele valorizado terreno.

A Rede criada para a remoção deu andamento ao processo de planeja-
mento e projeção de um novo local para reassentar a comunidade, mas em
nenhum momento permitiu que os moradores pudessem participar do pro-
cesso, e tudo acontecia sem que fossem ouvidas as reivindicações dos habi-
tantes da Vila.

As duas forças – Vila e Poder Público – articulavam-se para a defesa
dos seus interesses sobre a área em disputa. O poder público que defendia a
remoção da comunidade para local diverso daquele, deixava claro que não
haviam apenas interesses de garantir direitos à uma população desprovida,
mas também estavam em questão interesses sobre um lugar valorizado na ci-
dade. Tomando o conhecimento de toda a situação de disputa que circundava
SUMÁRIO



o terreno em que estava localizada a Vila Chocolatão, pude compreender a
situação que Raquel Rolnik (2015) denominou por Guerra dos Lugares. 

Ao elaborar o projeto de realocação da Vila Chocolatão, a rede de insti-
tuições responsável por organizar a remoção decidiu por planejar uma nova
comunidade no bairro Mario Quintana, em uma área localizada a mais de 10
quilômetros de distância do território em que a comunidade estava constituída.
Constatando a situação, o GAJUP, juntamente com a AGB, elaborou laudo
técnico (GAJUP e AGB, 2011) com o objetivo de apontar os prejuízos sociais
que a comunidade teria ao ser reassentada em local diverso daquele. Além
disso, o laudo apontava para as consequências de reassentar a comunidade no
território pretendido, uma região com serviços públicos saturados, como é o
caso da falta de vagas em escolas públicas, que não suportaria a demanda da
comunidade, e o déficit em atendimento no posto de saúde, o que prejudicaria
o atendimento das inúmeras crianças e idosos moradores da Vila.   

Mesmo a comunidade tendo se organizado através da associação de
moradores, mesmo tendo sido feitas inúmeras denúncias de violações de di-
reitos no processo de remoção junto aos órgãos competentes, a comunidade
foi removida no mês de maio do ano de 2011. Nesse sentido, restou como
única medida ao GAJUP, e também às lideranças da comunidade e demais
apoiadores, a promoção de denúncias das violações de direitos que foram
empreendidas no processo de remoção, junto as mídias e aos órgãos com-
petentes para apurar a situação.

Iniciei minha atuação junto ao GAJUP quatro anos após a remoção da
Vila Chocolatão, e todas as informações que prestei, como já mencionei,
obtive através das inúmeras formações que os antigos assessores organizam
para integrar os novos membros ao importante histórico de atuação do
grupo. A remoção até hoje é utilizada, tanto dentro do grupo como por ati-
vistas de movimentos sociais em geral, como exemplo da violação de direi-
tos promovida pelo próprio estado e de articulação de poder público para
aplicar medidas gentrificadoras e de segregação urbana. A remoção também
é utilizada pelo poder público como exemplo de remoção bem-sucedida,
tendo sido inclusive o modelo utilizado para remover outras comunidades
da cidade de Porto Alegre- RS, principalmente no período de megaeventos
que aconteceria na sequência da remoção. 

A contrariedade entre as duas perspectivas sob a remoção evidencia uma
situação em que um dos lados defende o modelo de desenvolvimento urba-
nístico colonial, este que promove a segregação para gentrificar, e o outro
lado que defende uma perspectiva de um desenvolvimento urbanístico de-
colonial, que reivindicava o reconhecimento do direito à cidade da população
que vivia na Vila Chocolatão. Com relação a existência de uma carga colonial
no ato de remover comunidades pobres da região central, Diniz afirma que
“(...)a colonialidade manifestou-se pelo estabelecimento de um sistema de
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classificação que removeu do centro aqueles habitantes cujo modo de ser e
pensar a cidade se identificava com outras matrizes de racionalidade que não
a europeia. ” (DINIZ, p. 9, 2012)

No ano de 2015, encontrei o GAJUP afastado da comunidade que tanto
lhe serve de referência. Tal afastamento se deu principalmente pela dificul-
dade de acesso à Nova Chocolatão, tendo em vista a distância da região cen-
tral e a pouca disponibilidade de transporte público. E foi desta forma que
a Associação de Moradores da Vila Chocolatão, já não mais assessorada por
qualquer apoiador e com uma comunidade fragilizada pela remoção, deixou
de existir enquanto entidade representativa.

De todo modo a reaproximação do GAJUP com a comunidade da Vila
Chocolatão estava prestes a se dar . Contudo, era ainda necessário reatar os
laços de confiança que antes existiam entre a comunidade e o grupo de as-
sessoria. Ainda, para que o sucesso fosse completo, seria necessário reor-
ganizar aquela associação de moradores, tornando-a novamente represen-
tativa e atuante.

Nas outras inúmeras vezes que frequentei a comunidade, pude conhecer
o senhor Luiz, antigo morador da Vila Chocolatão, que havia sido presidente
da Associação no período da remoção. Pude conhecer também a Fabiane, que
seria a atual presidenta da associação que havia sido democraticamente eleita,
mas incapacitada de atuar diante da desmobilização de toda a comunidade.
Aliás, considerei também extremamente simbólico o fato de ser a presidente
eleita uma mulher, assim como verifiquei a existência de inúmeras outras li-
deranças mulheres na comunidade, o que demonstra estar a Vila Chocolatão
muito à frente do pensamento machista-colonial. 

O seu Luiz e a Fabiane são dois grandes críticos do processo de remo-
ção da Vila Chocolatão. São pessoas que passaram por todo o processo de
remoção e puderam verificar que tudo se deu de forma arbitrária, e que os
moradores da comunidade foram extremamente prejudicados. Em todas as
conversas que tive com o seu Luiz a reivindicação mais recorrente foi com
relação a sede da associação de moradores. Segundo Luiz, uma das promes-
sas da prefeitura, quando da negociação para remover a Vila, seria a de que
a associação de moradores teria uma sede na nova comunidade, e isto não
ocorreu. Fabiane, por sua vez, sempre relata nas conversas que temos, o fato
de atualmente restarem poucos moradores da removida Vila Chocolatão re-
sidindo no Residencial. A justificativa que Luiz e Fabiane reconhecem como
o motivo de terem os moradores da Vila Chocolatão abandonado as novas
residências se concentra no fato de serem a grande maioria dos antigos mo-
radores trabalhadores carrinheiros de material reciclável, e toda a matéria
prima daqueles trabalhadores estaria localizada no centro da cidade. 

Os dois também argumentam que a cooperativa organizada pela prefei-
tura para gerar renda aos moradores da comunidade não conseguiu absorver
SUMÁRIO



nem metade dos trabalhadores que ali residiam. Seu Luiz ainda enfatiza que
todas aquelas pessoas removidas são muito carentes, e ainda uma parte
nunca havia residido em moradia com água encanada ou luz elétrica, sendo
realmente problemático o fato de a nova vida no residencial ter um custo
com pagamento de contas de água e luz, o que tornava inviável a permanên-
cia das pessoas, sem qualquer fonte de renda, naquele espaço. Dessa forma,
a grande maioria dos antigos moradores incorreu na venda do imóvel a preço
irrisório, e passaram a retornar para a vida nas ruas do centro da capital.

Na tentativa de reaproximação do GAJUP à nova comunidade Choco-
latão, encontramos uma boa oportunidade de interação na festa de dia das
crianças que vinha sendo organizada por uma antiga moradora de nome
Emília. Desta forma, nos prontificamos enquanto coletivo a contribuir para
o acontecimento da festa de dia das crianças e no dia marcada para o acon-
tecimento da festividade nos deslocamos para participar da atividade que
aconteceria no meio da única rua que compõem a nova Vila, em frente à casa
de Emília.

A rua 4050, atual endereço da Vila Chocolatão, foi construída de forma
completamente diversa de como a antiga comunidade se organizava. Através
de fotos, pude verificar que na Vila Chocolatão as casas estavam construídas
de forma a manter o centro do território como área comum, sendo este o
local onde se realizavam as assembleias da associação, ou seja, onde o povo
daquela comunidade se encontrava. Nesta nova formulação da comunidade,
existe uma rua reta, morro acima, instrumento de um urbanismo cartesiano,
que tem como único espaço comum uma quadra de esporte ao final da rua,
em local considerado perigoso por grande parte das famílias.

A festa de dia das crianças organizada por Emília foi uma boa oportu-
nidade de dialogo com alguns moradores que estavam por ali, sendo que
muitos não demonstraram qualquer interesse sobre a possibilidade de reor-
ganizar a associação. De fato, os atuais moradores demonstravam não se
identificar com a carga histórica que carrega o nome Vila Chocolatão, uma
vez que são, na sua grande maioria, novos moradores, assim como já haviam
me alertado Luiz e Fabiane.

O tempo passou, inúmeras reuniões com as lideranças foram feitas, al-
gumas tentativas de chamamento de assembleias gerais se mostraram mal-
fadadas e chegamos ao ano de 2016, quando a remoção completaria 5 anos,
sem que tivéssemos conseguido reativar a associação.  No ano de 2016 or-
ganizamos, enquanto GAJUP, atividade sobre a remoção da Vila Chocola-
tão, dentro da programação do Fórum Social Mundial + 15, quando estive-
ram compondo a mesa do debate o já tão conhecido seu Luiz e a dona
Marlene, uma das mais antigas moradoras da Vila Chocolatão. Dona Mar-
lene relatou em sua fala que a nova casa em que vive tem melhores condi-
ções físicas, mas que, para além da casa, “no centro tudo era melhor”. Ainda
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no ano de 2016, o GAJUP em parceria com a mídia alternativa Correria or-
ganizou um minidocumentário sobre os 5 anos de remoção da Vila Choco-
latão, tendo a gravação ganhado enorme quantidade de visualizações nas
redes sociais, além de ter sido projetada em diversos locais da cidade de
Porto Alegre.

E mais um ano se passou, e o GAJUP iniciou trabalhos em outras co-
munidades e com populações que também sofrem os processos de urbani-
zação, mas infelizmente a Associação de Moradores da Vila Chocolatão con-
tinuou a estar registrada no mesmo endereço da antiga comunidade. Neste
período em que estive tentando prestar assessoria para os moradores do re-
sidencial Nova Chocolatão apreendi com dona Marlene que direito à mora-
dia não é apenas ter uma casa, mas também ter acesso à serviços públicos e
privados.  Com o senhor Luiz aprendi que direito à cidade é poder viver pró-
ximo ao local em que se desenvolve o trabalho que gera o sustento familiar.
Conversando com Fabiane aprendi que direito à cidade é também ter a au-
tonomia de organizar-se enquanto sociedade civil para reivindicar novos di-
reitos junto ao poder público. 

Partindo para outra experiência de direito à cidade, retomo a vivência
que tive no dia 07 de novembro de 2015. Neste dia os membros do GAJUP
se reuniram, tendo como único ponto de pauta, a já antiga temática que
acompanhou o grupo por um longo período, que foi a Vila Chocolatão. A
reunião do grupo havia sido chamada para aquela manhã de sábado, tendo
em vista que tínhamos uma segunda reunião com as lideranças da Vila Cho-
colatão na parte da tarde, para mais uma vez pensarmos na organização da
associação de moradores. Estávamos reunidos na casa de uma assessora de
grupo, no bairro Morro Santana, quando por volta do meio dia a reunião pre-
cisou ser interrompida, pois fomos convocados por outros integrantes do
grupo a comparecermos em uma área próxima dali, onde estaria acontecen-
do uma reintegração de posse da primeira ocupação organizada pelo MTST
(Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), em Porto Alegre.

Ao chegarmos no local, onde ocorria a reintegração, nos deparamos
com uma quantidade enorme de policiais militares da tropa de choque, sendo
que os ocupantes estavam em pequeno número, sendo grande parte deles
pessoas idosas e crianças. Lá encontramos os membros do grupo, que já es-
tavam acompanhando a situação, e desta forma puderam nos informaram o
que estava acontecendo. A área havia sido ocupada a cerca de 12 horas,
sendo que aquele local já havia sido uma ocupação de nome Cruzeirinho, e
que aquela área seria uma das 14 AEIS (Área Especial de Interesse Social)
de Porto Alegre, ou seja, que deveria ser destinada a moradia popular.

Ainda, acompanhamos a negociação das lideranças do MTST de Porto
Alegre com o comandante da operação promovida para reintegrar à posse
daquele local, que estaria visivelmente abandonado pelos proprietários. Quem
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conduziu a negociação foi uma advogada do MTST e a coordenadora do
movimento na cidade. Ainda acompanharam a negociação dois vereadores,
defensores públicos e advogados populares.

A negociação para permanecer no local não foi bem-sucedida, sendo
que a advogada do movimento argumentou que não existiam até o momento
qualquer mandado judicial para reintegração da posse, e o comandante da
operação informou que por ser uma situação de flagrante a polícia militar
poderia intervir pela reintegração naqueles moldes. Sendo inexitosa a ne-
gociação com a polícia, e o clima se tornando cada vez mais tenso no local,
uma vez que a tropa de choque se aproximava cada vez mais da área ocupa-
da, as lideranças do movimento decidiram orientar os ocupantes a deixarem
o local. Em sua fala, de cima de um morro de terra, Cláudia (coordenadora
do MTST- Porto Alegre) diz que não faz parte do procedimento do movi-
mento entrar em confronto direto com a polícia, e que o ideal seria que todos
saíssemos pacificamente do local. Após cerca de 13 horas de ocupação, o
movimento dispersou com gritos de luta já conhecidos pelos que participam
dos movimentos tradicionais de moradia.

De todo modo, a descrição e análise que cabe ser feita neste momento
do relato inicia-se no final da tarde daquele sábado, quando fui convidado a
participar de uma reunião do Movimento de Luta dos Bairros Vilas e Favelas
(MLB). Este movimento reunia-se naquele dia, pois preparava-se para ocupar
mais uma propriedade da capital gaúcha, que não cumpria com a função social
estabelecida pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade. A reunião
que estava marcada para um determinado horário, no centro da cidade de Porto
Alegre, tardou alguns minutos, enquanto aguardávamos as pessoas que se des-
locavam das comunidades de periferia.  Estes eram moradores de no mínimo
4 bairros periféricos de Porto Alegre, sendo que entre eles estavam inclusive
moradores do Residencial Nova Chocolatão, que vislumbraram na ocupação
que surgiria uma maneira de retornar ao centro da cidade. 

Ao me deparar com alguns moradores da antiga Vila Chocolatão par-
ticipando da reunião da ocupação de moradia recordei-me dos ensinamentos
de Beatriz Nascimento, quando fala de Quilombo como uma busca pelo es-
paço que lhe é de direito:

Quilombo é uma história. Essa palavra tem uma história. Também tem uma
tipologia de acordo com a região e de acordo com a época, o tempo. Sua rela-
ção com o seu território. É importante ver que, hoje, o quilombo traz pra
gente não mais o território geográfico, mas o território a nível (sic) duma
simbologia. Nós somos homens. Nós temos direitos ao território, à terra.
Várias e várias e várias partes da minha história contam que eu tenho o di-
reito ao espaço que ocupo na nação. E é isso que Palmares vem revelando
nesse momento. Eu tenho a direito ao espaço que ocupo dentro desse sistema,

SUMÁRIO



dentro dessa nação, dentro desse nicho geográfico, dessa serra de
Pernambuco. A Terra é o meu quilombo. Meu espaço é meu quilombo. Onde
eu estou, eu estou. Quando eu estou, eu sou. (NASCIMENTO, apud RATZ,
p.59, 2006)

Iniciamos a reunião, quando os coordenadores do MLB alertaram que
todas as informações que fossem prestadas naquela ocasião seriam de ex-
tremo sigilo, em detrimento da segurança de todos que participariam da ocu-
pação. A reunião estava organizada em um grande círculo de pessoas, que
após os informativos iniciaram uma apresentação, indicando o nome, o bair-
ro em que moravam, as condições de moradia e os motivos de estarem par-
ticipando da reunião. Com a apresentação, pude verificar a diversidade de
pessoas que estavam participando, de diversos bairros, sendo que levanta-
ram uma série de motivos para estarem participando da organização de uma
ocupação de moradia, entre eles o alto custo do aluguel e as difíceis condi-
ções de moradia na periferia. Estavam participando da reunião, além de fu-
turos moradores da ocupação, algumas pessoas que se declararam apoiado-
res da ação. 

Após a apresentação foi lido e aprovado um regimento interno da futura
ocupação, tendo me chamado a atenção as normas que estabelecem a neces-
sidade da participação de todos os moradores em atividades coletivas, a ri-
gidez das normas com relação a casos de violência, furto e uso de drogas,
licitas ou ilícitas, dentro da ocupação. Percebo que, durante a apresentação
do regimento, a fala dos coordenadores do MLB sempre apontou para uma
necessidade de convivência harmônica e coletiva entre os moradores, e tam-
bém para a necessidade do estrito cumprimento das regras, tendo em vista
a necessidade de transmitir uma boa imagem da ocupação para a comuni-
dade em geral. A preocupação com a imagem da ocupação é de extrema im-
portância, uma vez que o ato de ocupar é criminalizado por grande parte da
sociedade e pelo poder público, sendo necessário, dessa forma, estabelecer
uma boa relação com a comunidade para que então fosse possível quebrar
as barreiras do preconceito.

Com a aprovação do regimento interno foram indicados os coordena-
dores gerais da ocupação, sendo eles um representante de cada bairro e al-
guns membros do MLB. Posteriormente todos os futuros moradores foram
divididos nas comissões de segurança, alimentação, limpeza e os responsá-
veis por organizarem uma escola para as crianças.

Ao final da reunião foi proposto de a ocupação ter o nome de Lanceiros
Negros, uma vez que a ação direta aconteceria no dia 14 de novembro de 2015,
sendo esta a mesma data que ocorreu o massacre do Corpo de Lanceiros Ne-
gros, já ao final da Guerra dos Farrapos. Sendo o nome proposto extremamen-
te simbólico, foi aprovado por aclamação de todos os presentes. Ainda foram
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combinados os horários e locais de partida dos ônibus de cada comunidade,
que levariam as famílias para ocuparem o prédio que serviria de moradia.

A ocupação aconteceu com êxito, na madrugada da sexta-feira, no dia
14 de novembro de 2015. O prédio ocupado, localizado na esquina da rua
Andrade Neves com a rua General Câmara, havia sido sede do Ministério
Público Estadual, de propriedade do Governo do Estado do Rio Grande do
Sul, e estava a mais de 10 anos sem cumprir com qualquer função social.
Segundo informações prestadas pelos coordenadores do MLB cerca de 100
famílias estavam participando da ocupação naquele momento.

Ainda no primeiro dia de ocupação, ou seja, no sábado dia 15 de no-
vembro de 2015, pude entrar no prédio ocupado para conhecer as dependên-
cias e apoiar os agora moradores, que demostravam estar felizes pelo suces-
so da ação, mas preocupados com o risco de reintegração de posse e
violência policial. A reintegração de posse que havia ocorrido a exatamente
uma semana atrás, no Morro Santana, preocupava os moradores da Ocupa-
ção Lanceiros Negros, uma vez que ela havia sido procedida sem qualquer
mandado judicial. O grande diferencial da nova ocupação, que tranquilizava
grande parte dos moradores, é que ela estava localizada no centro da cidade
de Porto Alegre, local onde a polícia não tem o costume de ser violenta.

Naquele dia acompanhei o primeiro contato que a Brigada Militar fez
com os coordenadores da ocupação, tendo a conversa ocorrido por entre
uma fresta da porta principal, que estava fechada por correntes e cadeados.
Dentro da ocupação estávamos todos trancados, uma vez que a força policial
cercava o local e era necessário garantir que não existissem oportunidades
para a polícia entrar no prédio. Os moradores e apoiadores que estavam no
lado de dentro da ocupação tratavam de realizar a limpeza dos cômodos e
organizar barricadas nas janelas e portas do prédio, com mesas e cadeiras,
depreciadas pelo tempo que estavam guardadas naquelas dependências. No
lado externo do prédio estavam apoiadores que se desdobravam para divul-
gar o acontecimento da nova ocupação no centro da cidade, assim como bus-
car parcerias de políticos, advogados e defensores de direitos humanos, que
poderiam garantir maior segurança para os moradores, em caso de investida
violenta da polícia.

A partir de então iniciou-se uma disputa jurídica e política para a pre-
servação da Ocupação, por meio de uma ação de reintegração de posse que
tramitava na 7º Vara da Fazenda Pública da comarca de Porto Alegre, com
o número do processo 001/1.15.0192440-1. No processo referenciado foram
proferidas algumas decisões liminares para que ocorresse a reintegração de
posse, mas inúmeras delas foram sustadas por medidas políticas e jurídicas,
tendo a ocupação resistido por um ano e sete meses. 

Em uma das minhas últimas visitas a Ocupação Lanceiros Negros pude
conhecer alguns novos moradores que ainda não havia conversado. Entre
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eles está Merong Santos, indígena com origem Pataxó Hã-Hã-Hãe, que re-
lata ter encontrado na ocupação o local, que, além de oferecer moradia, pos-
sibilita o fácil acesso ao centro da cidade, local onde comercializa os arte-
sanatos, que são fonte de recursos para o sustento de sua família. Também
reencontrei nessa visita Patrícia, uma moradora que está na ocupação desde
o primeiro dia. Na nossa conversa ela relatou ser a Ocupação Lanceiros Ne-
gros um local muito importante para sua vida, uma vez que encontrou lá o
ambiente de proteção para que seus filhos pudessem crescer. Patrícia ainda
falou sobre as facilidades que o bairro Centro oferece, como acesso a escolas
e atendimento hospitalar. Ainda conheci nesta visita o senhor Altamiro, que
é chamado pelas crianças da ocupação de Vô. O senhor Altamiro é pessoa
idosa, e sofre de inúmeras enfermidades. Ele relatou que o fato de estar mo-
rando na ocupação possibilita que tenha acesso com maior facilidade ao seu
tratamento hospitalar, e que também não teria renda o suficiente para pagar
o auto custo de um aluguel.

O GAJUP desde sempre acompanhou, enquanto apoiador, a Ocupação
Lanceiros Negros, tendo participado de inúmeras atividades promovidas
pelos moradores, além de participar de vigílias, quando existiam os riscos de
reintegração de posse, e também organizar inúmeras reuniões e formação do
grupo dentro das dependências da Ocupação. O direito à moradia, que vinha
sendo reivindicado e efetivado pelos próprios moradores da ocupação, sem-
pre foi pauta de atuação do GAJUP, sendo imprescindível que o grupo apoias-
se a iniciativa do movimento em ocupar o prédio, que para além ter a função
de moradia popular, também assumiu a importância de trazer para o centro
da capital do estado a discussão do direito à moradia e do direito à cidade.

Conversando com Merong compreendi que os indígenas também rei-
vindicam o direito à cidade. Em conversa com Patrícia pude compreender
que as crianças têm direito à uma cidade em que possam crescer saudáveis
e seguros, longe do tráfico de drogas e da violência que é crescente na peri-
feria. Conversando com Altamiro compreendi que o idoso tem direito à uma
cidade que permite o acesso a todos os serviços públicos de saúde e assis-
tência. Com todos os moradores da Ocupação Lanceiros Negros pude apren-
der que direito à cidade é também exigir a efetivação de direitos, através de
ações diretas que empreendem experimentações de uma vida urbana cole-
tiva e sustentável.

CONSIDERAÇõES FINAIS
No momento em que estas considerações finais estavam sendo elaboradas
os moradores e apoiadores da Ocupação Lanceiros Negros enfrentavam mais
uma investida para reintegração de posse. Foi uma noite fria do inverno porto
alegrense e também muito triste para todos que acompanhavam ansiosos a
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operação que se armou pela Brigada Militar, sob a ordem de reintegração
imediata emitida pelo poder judiciário.

No mesmo horário em que havia sido marcada uma audiência pública,
convocada pela comissão parlamentar de direitos humanos da Assembleia
Legislativa do estado do Rio Grande do Sul, para que houvesse um espaço
de diálogo entre os ocupantes e o Estado, proprietário do imóvel ocupado,
a Polícia Militar e o oficial de justiça anunciaram o início da operação de
reintegração da posse. Por volta das 19:45, do dia 14 de junho de 2017, a
polícia arrancou as portas do prédio da ocupação e, utilizando de forte apa-
rato militar, retirou as inúmeras pessoas que haviam decidido manter suas
posições, em desobediência a qualquer decisão judicial que os condenasse
a deixar o espaço que vinha sendo utilizado para efetivar um direito consti-
tucional de moradia. A regra entre os movimentos de luta por moradia é ocu-
par e resistir.

Até que o ultimo morador fosse retirado das dependências da ocupação,
persistia, entre muitos, a esperança de que o Tribunal de Justiça poderia emi-
tir decisão liminar que suspenderia a operação, principalmente considerando
a grave afronta aos direitos humanos empreendida na ocasião da reintegra-
ção. Contudo, mais uma vez, o direito de propriedade privada prevaleceu
sobre o direito à moradia, uma vez que o Tribunal não atendeu ao pedido de
suspensão requerido em sede de recurso, e todos os moradores da ocupação
foram violentamente expulsos. 

Assim como a removida Vila Chocolatão, a Ocupação Lanceiros Ne-
gros já não está mais localizada no endereço de costume, porém ambas ainda
existem, por entre as ruas da cidade, povoando o imaginário dos inúmeros
apoiadores e moradores, que puderam conhecer as experiências de disputa
pelo direito à cidade, promovidas dentro das duas comunidades. 

Na Vila Chocolatão, uma atuante associação de moradores organizava
e representava um grupo de pessoas, que antes viviam completamente invi-
sibilizados, em decorrência da situação de informalidade habitacional, en-
quanto moradores em situação de rua, possuidores, e não proprietários de
uma área, ou mesmo trabalhadores papeleiros sem qualquer vínculo empre-
gatício. A remoção da Vila Chocolatão, ocorrida em 2011, é o exemplo de
uma operação “eficiente”, sob a perspectiva da urbanização hegemônica-
colonial, uma vez que o grande objetivo de retirada de uma comunidade,
para construção de um estacionamento, foi atingido na sua plenitude.

Atentando-se para os interesses da comunidade Vila Chocolatão, a re-
moção pode ser considerada uma grande derrota, tendo em vista que foi res-
ponsável por promover a completa desarticulação de toda uma organização
popular, que experimentava e disputava o direito à cidade de toda uma po-
pulação, que nunca antes tivera considerada as suas necessidades urbanas.
Na Nova Chocolatão o único resquício de existência de uma organização social
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é o estatuto da antiga associação de moradores, que já não possui qualquer
função, senão a de um documento simbólico. 

A Vila Chocolatão, que resistiu no centro de Porto Alegre por um longo
período histórico, pode ser identificada como uma comunidade socialmente
vulnerável, com uma série de deficiências estruturais, que vivia em meio ao
lixo do centro da cidade, mas que mantinha um sistema organizacional
único, garantidor da manutenção e sobrevivência dos moradores. Dentro da
comunidade existiam ordenamentos jurídicos próprios, que regulavam a or-
ganização do sistema de produção de renda, que garantia a sobrevivência
de grande parte dos moradores. Ainda se desenvolvia outra relação com o
solo urbano, diversa da relação patrimonial ou de propriedade, que atentava
muito mais para valor de uso do que para o valor de troca. Também era evi-
dente a relação comunitarista estabelecida, tendo em vista o grande centro
da comunidade que servia como um local de encontro, para debater assuntos
comuns a todos. 

A Vila Chocolatão pode ser utilizada como exemplo de uma comuni-
dade que sofreu a remoção forçada dos moradores, sendo este um típico mé-
todo de segregação territorial, que gentrifica ambientes urbanos, em decor-
rência de interesses econômicos sobre os territórios valorizados. No entanto,
também é possível identificar a Vila Chocolatão como a comunidade que
reivindicou e experimentou o direito de permanecer vivendo no território
onde se constituiu socialmente, o direito de viver próximo ao local de tra-
balho e o direito de organizar-se politicamente para a defesa dos interesses
da comunidade sobre os rumos da urbanização.

Na Ocupação Lanceiros Negros, um novo modelo de convivência ur-
bana tomava forma. Tendo a ocupação surgido no ano de 2015, pode ela ser
considerada o exemplo vivo de um movimento social que absorveu as prá-
ticas e métodos disseminados pelas manifestações brasileiras de 2013. Den-
tro da ocupação experimentou-se o direito à uma vida urbana sustentável,
através de práticas coletivas, de democracia direta e de articulação por meio
de uma rede de apoiadores.

Poucos dias após a reintegração da Ocupação Lanceiros Negros mídias
tradicionais de todo o Brasil transmitem imagens capturadas do momento
da reintegração. Ainda, nas redes sociais são divulgadas inúmeras denúncias
de violência praticadas pela polícia, além de surgirem vários eventos bene-
ficentes, pontos de coleta para doação e campanhas de apoio aos moradores
da ocupação, demonstrando que a reintegração, por mais trágica que tenha
sido, pode evidenciar a força que aquela comunidade adquiriu, através dos
inúmeros apoiadores que conquistou, durante os 19 meses de resistência.
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A CONSTRUÇÃO DE DIREITOS PARA OS POVOS
INDÍGENAS

Thaís Recoba Campodonico,
Doutoranda em Ciências Sociais- PUCRS.

Resumo: Desde a chegada dos portugueses em terras primitivas a história
dos povos originários é de extinção. A partir do primeiro contato com o
homem desbravador ao povo nativo, teve início o processo de aculturação,
o qual determinou as mudanças na sociedade primitiva estabelecida diante
da fusão com os inúmeros elementos culturais externos trazidos pelos ex-
ploradores, pela dominação política, militar, territorial, religiosa e cultural,
influenciando e interferindo nas relações integradas na sociedade nativa.
Os povos indígenas fazem parte de um dos grupos étnicos que mais sofre-
ram desgastes com o homem branco e sua sociedade, sendo considerado
atualmente um dos grupos mais empobrecidos, explorados e discriminados
das Américas. Neste contexto histórico este artigo objetiva analisar breve-
mente a situação vivenciada pelo povo indígena no período de ditadura
militar ocorrido no Brasil no período de 1964-1985, na tentativa de veri-
ficar como ocorreu a construção dos direitos indígenas, a partir da Consti-
tuição de 1988, observando os efeitos da liberalização a partir da transi-
ção de regime político vivenciado pelo Brasil. 

Palavras-chave: Indígenas; Liberalização; Democratização; Direitos; Re-
conhecimento.

INTRODUÇÃO
Desde a colonização no Brasil os povos originários sofrem com o desrespeito
e ausência de reconhecimento de seu povo. O que faz com que, venham sendo
exterminados desde o período colonial, beirando ao que vem sendo aponta-
do pela literatura como um genocídio dos povos indígenas.

Ao longo das constituições no Brasil, o indígena foi sempre esquecido,
direitos sociais não existiam e apenas a discussão da propriedade da terra
era apresentada em cada novo documento normativo.
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Durante o período ditatorial vivenciado no Brasil no período de 1964-
1985 os povos indígenas continuaram a ser dizimados, estimando-se que
durante este período quase foram exterminados. Com a transição do regime
político autoritário para um suposto modelo democrático em 1985 inicia-
ram-se pressões de lideranças indígenas, entre elas a mais conhecida o Ca-
cique Juruna, o qual foi eleito Deputado Federal em 1983.

O Cacique Juruna foi também um líder de grande pressão política a
favor do grupo indígena, sendo um dos principais responsáveis pela inclusão
e reconhecimento jurídico dos direitos aos povos indígenas na elaboração
da Constituição Federal de 1988.

Com o advento da redemocratização no país e com a promulgação da
Constituição de 1988 surge um novo cenário legislativo aos povos indíge-
nas, tendo em vista, a inclusão do artigo 231 que pauta pelo reconhecimento
das organizações e capacidades indígenas. 

A nova carta política em sua pretensão democrática retrata um momen-
to histórico de esperança e de muita luta no período ditatorial. É também,
um reflexo da necessidade de efetivação dos direitos sociais, civis e políti-
cos, os quais foram reivindicados pelos grupos indígenas desde a sua ori-
gem. A Constituição Federal veio anunciando o reconhecimento aos povos
originários as suas organizações culturais e sociais. 

Para os indígenas, o momento da positivação na Constituição Federal
foi um momento de grande avanço no protagonismo legislativo, sendo con-
siderado por eles como um marco legal. Contudo, a conquista da cidadania
para esse grupo étnico é um eterno construir. 

Contudo, efetivar materialmente o reconhecimento aos direitos de ci-
dadania dos índios é uma disputa diária, tendo em vista, a ausência de per-
tencimento à sociedade desta parcela da população. 

Diante deste grande contexto de luta e abertura política o presente ar-
tigo pretende, de maneira, incipiente verificar como ocorreu a construção
dos direitos indígenas, a partir da Constituição de 1988, com o intuito espe-
cifico de observar se houve efeitos a partir da liberalização ocorrida pela
transição de regime político, para ao final verificar se a democratização aos
povos originários foi finalmente alcançada, como se pretendia no início da
transição de regime político a todos os cidadãos.

BREVE RELATO hISTÓRICO: A DITADURA E OS
INDÍGENAS
Os indígenas também sofreram com o período ditatorial vivido pelo Brasil,
pois era uma política de Estado acabar com toda a resistência ao governo militar
e os índios faziam parte da resistência, portanto, estima-se que 5 mil índios de-
sapareceram das aldeias durante o regime militar (Carta Maior, 2014). 
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Muitos indígenas trabalhavam para a FUNAI e eram vistos em algumas
aldeias como “trabalhando para a FUNAI contra os indígenas” (DEDS/
UFRGS, 2014), conforme relatado pela liderança indígena que presenciou
de perto a restrição de liberdade e de existência do seu povo durante o regime
militar.

O indígena afirma que era preciso autorização do centro de comando
militar para que ele pudesse sair de sua aldeia e visitar um parente em outra
aldeia.  Relembra que durante o dia trabalhava para a FUNAI e a noite quan-
do os funcionários não indígenas ficavam no hotel a aldeia se reunia “es-
condido e em silêncio, para trabalhar contra o governo” (Indígena palestran-
te no DEDS, 2014). Para os indígenas a FUNAI não atendia as necessidades
da população e havia entre eles a consciência coletiva de que deveriam unir-
se, a fim de manterem-se vivos, ou seriam exterminados.

Os índios sabiam da necessidade de organizarem-se e precisavam com-
bater os militares ou seriam dizimados como aconteceu em muitas aldeias do
país, como revela a entrevista da liderança indígena Tiuré à revista Carta Maior. 

Há relatos que na aldeia Parkatejê, ao sul do Pará, muitos índios foram
mortos, perseguidos, removidos de suas terras, explorados e escravizados pelo
exército militar brasileiro, estimando-se que entre 1964 a 1975 a etnia perdeu
mais de mil pessoas, assim resta declarado sobre o genocídio do seu povo:

Um processo de dizimação mesmo, porque já estava em andamento a tática
da ditadura de ocupação da Amazônia, com os grandes projetos, como a
transamazônica, Carajás, as grandes linhas de transmissões, a ferrovia, Serra
Pelada e os índios atrapalhavam, porque estavam em cima dessa região
(Revista Carta Maior, 2014).

Seguindo o entendimento de Cunha, a hegemonia de progresso vivencia-
da pelo Brasil, em que grandes investimentos eram feitos na estrutura do país
os índios eram tidos nas fronteiras como empecilhos e riscos à segurança na-
cional, e sua presença era um potencial de perigo (CUNHA,1992, p.59).

Contraditório serem considerados os índios um perigo para o progresso
e problema para a segurança nacional, tendo em vista que a história revelou
que ao longo da colonização os indígenas foram utilizados pelo Estado Bra-
sileiro (seja império ou república) como combatentes nas frentes de guerras
internas em defesa do território brasileiro.

O GENOCÍDIO NO pERÍODO DITATORIAL
No período militar houve contra os indígenas muita violência, a qual culminou
na expulsão das etnias de seus territórios, conforme relatos de indígenas à Co-
missão da Verdade, muitas aldeias foram dizimadas ou divididas, pois uma das
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formas de repressão era dividir as etnias indígenas espalhando-as e misturando
os índios as outras aldeias (Comissão nacional da verdade, 2014).

O ano de 1969 foi considerado o ano mais repressivo no período do
regime militar brasileiro, sendo considerado como “anos de chumbo”, nesta
fase ganhou força a guerrilha rural, principalmente no Araguaia, tendo sido
fortemente reprimido pelas forças militares, o que inclusive na atualidade,
vem sendo objeto de investigação para a Comissão nacional da verdade, a
qual realizou audiências públicas sob o tema, a fim de apurar as violações
aos direitos humanos sofridos pelos indígenas, os quais, teriam sido obri-
gados a participar da luta armada contra os guerrilheiros, inclusive tendo
sido mortos e praticamente dizimado etnias que viviam naquela região (Re-
vista Carta Maior, 2014).

Muitas organizações como a Cruz Vermelha, o Conselho Missionário
Indígena e autores como Caubet (2014), Cunha (1986) e Maria Lúcia Na-
varro (2014) afirmam que há muito tempo a ofensiva que se tem contra os
povos indígenas é a de um genocídio, o qual está ocorrendo com a permissão
e omissão do Estado Brasileiro.

Um dos grandes pontos de conflitos entre a sociedade branca (leia-se
não indígena) e os indígenas é a luta pelas terras que ainda não foram de-
marcadas. Tema, sob o qual o Estado Brasileiro vem se omitindo desde o
período colonial. 

A violência na disputa por terras é crescente dia-a-dia, e muitas lideranças
indígenas que estão à frente do conflito estão sendo silenciadas via assassina-
tos. Inúmeros possuidores não indígenas que produzem nas de terras do sul ao
norte do país estão requerendo a propriedade de terras originárias ocupadas
pelos indígenas sem o devido processo legal, e desta forma, com a omissão e
conivência do Estado permitem que essa barbárie venha acontecendo.

A TRANSIÇÃO pOLÍTICA BRASILEIRA
A suposta transição política brasileira do regime militar brasileiro para a de-
mocratização se deu de maneira incerta devido aos seus resultados possíveis.
O Brasil viveu à época da ditadura um crescimento da economia, tendo atin-
gido em 1973 o percentual de 14%. Contudo, passado esse momento de alto
crescimento da economia as dificuldades vieram e fizeram com que o PIB
caísse no percentual de 4,3% e com uma inflação chegando a 200%. A dívida
externa crescia gradualmente, tendo, inclusive de ser negociada (Jornal
Folha de São Paulo, 2016).

Ainda, em meio à crise financeira o que se visualizava a época era a au-
sência de direitos e garantias civis e políticas. A cassação de todos os direitos
dos brasileiros devido a instauração do AI5 que operou seus efeitos de 1968
até 1978.
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Todo este cenário aumentava o sentimento de incerteza e a falta de di-
reção causando uma impressão de desordem, segundo autores como O’Don-
nel e Schmitter (1988, p.22) a incerteza introduz surpresas e difíceis dilemas,
tendo em vista que mudanças sociais “subdeterminadas das transformações
em larga escala que tem lugar quando há insuficiência de parâmetros estru-
turais ou comportamentais para orientar ou prever resultados”. A literatura
observa ainda, que situações vivenciadas de incerteza criam uma impressão
de desordem.

Para Teresa Marques (2010) esse momento de transição política signi-
fica um momento de troca, incertezas fazem parte do contexto atual, diante
do momento vivenciado pelo Brasil e por toda a América Latina, o qual a
partir do final da década de 70 passou a se despedir dos seus regimes auto-
ritários a incerteza é marca do momento de transição política.

Ainda, para O’Donnel e Schmitter o conceito de transição é: “as tran-
sições delimitam, de um lado, pelo início do processo de dissolução de um
regime autoritário e, do outro, pela investidura de alguma forma de demo-
cracia, pelo retorno a algum tipo de regime autoritário ou pela emergência
de um regime revolucionário (O’DONNEL e SCHMITTER, 1988, p. 22).

Muito importante, neste momento é identificar os conceitos envolvidos
no processo de transição de um regime para outro. Neste ponto, há que se
fazer referência para a distinção dos conceitos de liberalização e democra-
tização; para Teresa Marques (2010) a relação é estreita, podendo causar
confusão, contudo, observa que não são sinônimos.

DEFININDO CONCEITOS: LIBERALIZAÇÃO E
DEMOCRATIZAÇÃO
Há autores que defendem a importância de definir conceitos, e neste caso,
Moisés (1995) esclarece que liberalização “é o modo pelo qual os dirigentes
do Estado resolvem abrir ou ampliar o espaço de ação política de grupos ou
de instituições da sociedade civil, reintroduzem direitos ou garantias indi-
viduais fundamentais.”

Para O’Donnel e Schmitter(1988) significa também uma forma de tornar
efetivos determinados direitos para indivíduos ou grupos sociais que estariam
em arbitrariedade ou ilegais. Ao reintroduzir direitos como habeas corpus,
respeito a privacidade, inviolabilidade da correspondência, direito à defesa
em um julgamento adequado, liberdades de movimentos, expressão, etc. 

No caso dos povos indígenas, pode-se afirmar que vivenciaram antes
e durante a ditadura militar todo o tipo de desrespeito aos seus direitos fun-
damentais. A liberalização neste caso serve para incluí-los como minorias
étnicas, a fim de ver seus direitos fundamentais efetivados, a partir dessa ten-
tativa por parte do Estado brasileiro.
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No que se refere à democratização, o conceito deve avançar mais, pois
implica em um novo passo da liberalização. Segundo Moisés (1995) para
que se efetive democratização é necessário à definição de regras de proce-
dimentos capazes de garantir a livre competição, significando minimante
que se tenha eleições livres e periódicas. Essa é segundo, SCHUMPETER
(1984) uma visão minimalista da democracia, sendo estes requisitos os mí-
nimos exigidos para que se tenha um regime democrático.

Discute-se a partir da democratização o direito de ser considerado
como possuidor de todos os direitos de maneira igualitária, conforme deter-
mina a legislação vigente. E essa é uma das grandes disputas que os grupos
indígenas enfrentam na relação entre Estado e sociedade não índia.

A SITUAÇÃO DOS INDÍGENAS NO CONTExTO
pOLÍTICO DE INCERTEZAS
Por uma perspectiva histórica da formação do Brasil, desde o período do des-
cobrimento, visualizando a evolução dos direitos, José Murilo de Carvalho
(Carvalho, 2004), apresenta a problemática da cidadania referindo o que para
ele é um exercício pleno de cidadania como sendo exercida pelo homem nas
três dimensões, civil política e social. No caso do povo originário o que se
tem em matéria de direitos desde a formação do Estado brasileiro é uma des-
consideração e desrespeito a esse grupo, tendo em vista que foram dizimados
e deixados à tutela do estado.

A luz do debate sobre os direitos de cidadania, Potyara (2013) apresenta
argumento pertinente sobre a teoria da cidadania enfrentada por autores como
José Murilo de Carvalho e T.H. Marshall, os quais acreditam que deve haver
um avanço para “além do mero cumprimento de deveres, o estabelecimento
de direitos legais é a única forma de assegurar a participação total e universal,
e consequentemente, materializar a cidadania” (POTYARA, 2013).

Assim, encontram-se os indígenas brasileiros, em um período de incer-
tezas de seus direitos, sejam eles civis, políticos ou sociais, tendo em vista
que, pela ausência de reconhecimento social estão reféns de um modelo de
Estado discriminador, conservador e elitista, o qual, ao longo da história po-
lítico social do país, não os considerava sequer sujeitos, ao contrário, eram
tratados como selvagens, e, portanto, necessário era a sua domesticação e su-
jeição ao ordenamento vigente e imposto ao País.

Os direitos civis como direitos de igualdade eram desconhecidos, pois
os direitos civis eram para poucos, pois havia no período colonial uma so-
ciedade escravocrata de população de maioria analfabetos, de uma economia
latifundiária e monocultora em um Estado absolutista. 

Os direitos políticos garantem a participação nas decisões do governo
da sociedade e eram exercidos pelos “homens bons”, não havia poder público,
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e o poder era exercido pelo Monarca, com a influência total do rei sobre a co-
lônia, os homens bons eram os mais próximos do Rei e os indicados por este.

No que se referem aos direitos sociais, estes eram nulos, pois não havia
qualquer preocupação no período colonial com educação, interesse em esco-
las. A saúde era caso de polícia. Com a crescente escravidão o trabalho social
era praticado por particulares e pela igreja, se assim os interessava.

Segundo CARVALHO (2004) os direitos sociais existem para permitir
que uma sociedade possa reduzir os excessos de desigualdade produzidos
pelo capitalismo e que possa garantir um mínimo de bem estar para todos.

No sentido de que para o autor não havia nessa época cidadãos sendo
titular dos três direitos (civis, políticos e sociais) primeiro, por que segundo
o autor:

Direitos civis são os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à proprie-
dade, à igualdade perante a lei. Sua pedra de toque é a liberdade individual.
Os direitos políticos se referem à participação do cidadão no governo da so-
ciedade. Seu exercício é limitado à parcela da população e consiste na capa-
cidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar, de
ser votado. Em geral, é do direito de voto que se está falando. Finalmente, há
os direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva, pelo alcance
da educação, saúde, trabalho, salário justo, à aposentadoria (CARVALHO,
2004, p.20).

Foi neste contexto político de incerteza que surgiu em 1973 pela pu-
blicação da lei 6.001/73 (Planalto, 2013) o Estatuto do Índio, ainda vigente
no ordenamento jurídico brasileiro. Tal documento apresenta diretrizes para
a educação, cultura e saúde, ficando determinados que aos índios, facultados
a comunhão nacional seriam reconhecidos seus direitos sociais.

O modelo instituído de Estado no período militar queria o progresso.
E esse era um anúncio de avanço para o país, como refere Carvalho (2004),
havia a certeza de que conduta positivista era necessária para o país nessa
ocasião, haja vista que, os ideais representavam a evolução da sociedade co-
lonial escravocrata, portanto, a filosofia positivista instalou-se no Brasil em
diversas áreas e uma delas foi à atenção ao indígena.

O que se observa ao longo da história do Brasil que se confunde com a
história de resistência do povo originário é a de que inúmeras legislações,
desde o período colonial estiveram formalmente inseridas no ordenamento
jurídico e social, contudo a discussão sempre pautou interesses da Colônia,
Brasil Império, Nova República, e posteriormente os modelos que se segui-
ram entre ditadura militar, redemocratização.
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A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
O cenário social que se tem em 1988 é a disputa dos indígenas com a socie-
dade para a positivação, reconhecimento e legitimação de sua cultura, exis-
tência e território. 

A inclusão de direitos e garantias do povo indígena na Constituição de
1988 foi de suma importância para a luta que se intensifica até os dias atuais,
contudo, grande intensificador de conflitos é a ausência de regulamentação
de terras dos povos originários. 

A Constituição Federal de 1988 surge em um contexto pós-ditadura
militar, trazendo em seu bojo a previsão de um Estado democrático. Durante
os 21 anos de ditadura militar (1964-1985), entre tantas barbáries que ocor-
reram ao cidadão o pior momento foi o cancelamento dos direitos e garantias
fundamentais. 

A Constituição de 1988 define como objetivos fundamentais da Repú-
blica a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Entretanto, há mate-
rialmente diferenças destacadas na nossa sociedade. 

O preâmbulo da Constituição ao anunciar que a base do Estado Demo-
crático de Direito se destina a assegurar o exercício dos direitos sociais e in-
dividuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igual-
dade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista
e sem preconceitos (...), pressupunha o início de uma nova fase. 

A nova carta política traz um despertar para todos ao proclamar em seu
texto às garantias fundamentais do homem, tendo sido considerada a “cons-
tituição cidadã” por acenar à nação a possibilidade de efetivação das garan-
tias a todos sem distinção alguma, visto que, já vinham sendo batalhadas no
ambiente internacional há muito tempo. A inserção como direito fundamen-
tal, leia-se imprescindível, veio para reforçar esses mesmos direitos já ga-
rantidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela As-
sembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. 

Para o autor o longo caminho que percorreu em busca da construção
do cidadão brasileiro, a fim de garanti-los o fortalecimento de seus direitos
civis, políticos e sociais, chega-se ao final da jornada com a “sensação des-
confortável de incompletude” (CARVALHO, 2004, p.20). 

A construção dos direitos de cidadania, para o autor, foi invertida no
Brasil, tendo em vista, que a construção dos direitos se deu primeiramente,
a partir dos direitos sociais, os quais teriam nascidos durante um período de
repressão e supressão dos direitos políticos e civis. Ainda, quanto aos direi-
tos políticos, também vieram com a expansão do voto em um momento de
ditadura. E hoje, pode-se notar que muitos direitos ainda continuam em dis-
puta e continuam ainda distantes da população indígena.

Em que pese já se tenha deixado para trás um passado de escravidão,
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que durante muitos anos impediu o crescimento e evolução dos direitos de
cidadania ao povo brasileiro o autor entende que a desigualdade é hoje o
novo “câncer que impede a construção de uma sociedade democrática.”
(CARVALHO, 2004).

A pROMESSA DE RECONhECIMENTO DOS DIREITOS
AO pOVO INDÍGENA
Anterior a promulgação da Constituição Federal de 1988 houve um movi-
mento de luta e reconhecimento dos direitos ao povo indígena, ocorrido via
manifestações, assembleias, conferências. As manifestações do povo indí-
gena fez parte de um movimento que precedeu a Constituinte, no qual eram
debatidos os textos que comporiam a Constituição de 1988.  

Exemplo deste movimento liderado pelo primeiro indígena a ocupar o
cargo público de Deputado Federal Juruna, foram as discussões trazidas à
Conferência nacional de saúde indígena em 1986, as quais, à época serviram
de pilares para a inclusão e construção do reconhecimento dos direitos in-
dígenas na Constituição de 1988 (Conferências de Saúde indígena, 2014).

Assim, até 1988 o índio era tratado como um ser infantilizado que ne-
cessitava de medidas de proteção do Estado, pois não havia o reconheci-
mento aos povos indígenas e as organizações socioculturais. 

Ensina Cunha (2012) que a partir de 1988, com a promulgação da
Constituição Federal a tutela foi relativizada e definiu diretrizes aos indí-
genas, de maneira que a capacidade civil plena foi um dos pilares da tenta-
tiva de afastar o modelo de atenção ao índio tutelado, anteriormente, exer-
cido nas iniciativas de atenção ao povo nativo.

VINTE E OITO ANOS DO ARTIGO 231 DA CF/88
O artigo 231 da Carta constitucional brasileira de 1988 diz que: “são reconhe-
cidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições,
e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, com-
petindo à União demarcá-la, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.

Este trecho extraído do texto legal da Constituição brasileira infeliz-
mente não é o que está refletido na realidade dos povos indígenas atualmen-
te. O que se verifica quase 30 anos pós a inclusão de direitos aos povos in-
dígenas é um amplo ataque aos direitos indígenas.

Destaca-se que o povo indígena vem estabelecendo grandes batalhas
com o poder judiciário, legislativo e executivo. No judiciário o Supremo Tri-
bunal Federal rediscute as questões de terras já demarcadas. Decisões que
anulam demarcações já determinadas estão em discussão no STF, sem ter
ainda uma postura final sobre o tema. (ISA, 2016)
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As decisões neste sentido colocam em questão o direito dos povos in-
dígenas em reivindicar suas terras, o que aumenta ainda mais os conflitos
com latifundiários em todo o país.

A CF/88 estabeleceu um marco temporal, a partir de sua promulgação
em 1988 para a permanência dos índios nestas terras, contudo, há muito
tempo, vem sendo feita esta discussão em Constituições anteriores, ou seja,
garantindo que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e por eles
habitadas em caráter permanente devem ser demarcadas.

O que se verifica na prática é o contrário, o legislativo, por exemplo,
aprovou em outubro deste ano, na Câmara dos Deputados o encaminhamen-
to da PEC 215, que é uma proposta elaborada na Câmara, a qual visa alterar
a Constituição Federal retirando do Congresso a decisão final sobre a de-
marcação de terras indígenas, territórios quilombolas e unidades de conser-
vação no Brasil. 

Atualmente essa decisão é de competência exclusiva do Poder Execu-
tivo, o qual amparado pelos seus órgãos técnicos está capacitado para decidir
sobre as demarcações.

Os conflitos entre indígenas e ruralistas não tem fim, tendo em vista,
que muitos ruralistas exploram terras que são consideradas originárias pelos
índios. Com a omissão do Estado frente as demarcações e a grande discussão
do marco temporal que vem sendo estabelecido na prática, que refere que
as terras que estão sendo reivindicadas pelos indígenas devem estar na sua
posse desde a promulgação da CF/88, caso contrário eles não terão seu di-
reito a terra garantido.

Tal decisão, por exemplo, já vem surtindo conflitos entre indígenas e
ruralistas, haja vista, que muitos grupos indígenas não se encontram mais
em suas terras originárias, pois foram expulsos pelos militares durante o re-
gime militar (Relatórios CNV, 2015).

Desta forma, o que se observa vinte e oito anos depois da promulgação
da CF/88 é um grande ataque aos direitos indígenas já conquistados, prin-
cipalmente no conflito propriedade de terras.

Segundo dados do Conselho indigenista missionário (CIMI) o que se
tem atualmente é muito pouco pelo número de regulação necessárias de
serem finalizadas. Assim, conforme dados abaixo, verifica-se um percentual
de 35,66 por cento de terras indígenas registradas, de um total de 1.116 terras
(CIMI, 2016).
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A) TABELA DA SITUAÇÃO DA DEMARCAÇÃO DAS
TERRAS INDÍGENAS BRASILEIRAS NA ATUALIDADE:

SUMÁRIO

Indígenas (TIs) Quantidade 

% do 
total de 
TIs 

(não 

referente 

à 

extensão 

territorial) 

Registradas (Demarcação 

concluída e registrada no 

Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca e/ou 

no Serviço do Patrimônio 

da União) 

398 35,66 

Homologadas (com 

decreto do/a Presidente 

da República e 

aguardando registro) 

14 1,25 

Declaradas (com Portaria 

Declaratória do Ministro da 

Justiça, e aguardando 

demarcação) 

69 6,18 

Identificadas (analisadas 

por Grupo Técnico da 

Funai e aguardando 

decisão do Ministro da 

Justiça) 

44 3,94 

A identificar (incluídas na 

programação da Funai 

para identificação futura) 

175 15,68 

Sem providência 352 31,54 

Reservadas (demarcadas 

como “reservas indígenas” 

à época do SPI) 

ou Dominiais (de 

propriedade de 

comunidades indígenas) 

53 4,74 

CIMI (2016) 



O que se verifica ao longo do processo histórico e da legislação, são pe-
quenos avanços na legislação e muita resistência do povo indígena para que
seus direitos já adquiridos não sejam violados. Para os indígenas a legislação
pouco avançou, bem como a consciência do Estado e da sociedade para a efe-
tividade de tais direitos. 

Portanto, normativamente o que se observa, é a necessidade de constru-
ção de uma base legislativa indígena que fosse capaz de assegurar e garantir
direitos aos povos originários.

CONSIDERAÇõES FINAIS
A Constituição Federal de 1988 surge em um contexto pós ditadura militar, tra-
zendo em seu bojo a previsão de um Estado democrático. Durante os 21 anos
de ditadura militar (1964-1985), entre tantas barbáries que ocorreram ao cida-
dão o pior momento foi o cancelamento dos direitos e garantias fundamentais. 

Os objetivos fundamentais da República a promoção do bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação. Entretanto, há materialmente diferenças destacadas na
nossa sociedade.

O preâmbulo da Constituição ao anunciar que a base do Estado Demo-
crático de Direito se destina a assegurar o exercício dos direitos sociais e in-
dividuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igual-
dade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista
e sem preconceitos (...), pressupunha o início de uma nova fase. 

A Constituição traz um despertar para todos ao proclamar em seu texto
às garantias fundamentais do homem, tendo sido considerada a “constitui-
ção cidadã” por acenar à nação a possibilidade de efetivação das garantias
a todos sem distinção alguma, visto que, já vinham sendo batalhadas no am-
biente internacional há muito tempo. 

A inserção como direito fundamental, leia-se imprescindível, veio para
reforçar esses mesmos direitos já garantidos na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em
10 de dezembro de 1948. 

A postura do Estado assumida até aqui como Estado liberal contribuiu
SUMÁRIO

Reservadas (demarcadas 

como “reservas indígenas” 

à época do SPI) 

ou Dominiais (de 

propriedade de 

comunidades indígenas) 

53 4,74 

Com Restrição 6 0,53 

Grupo de Trabalho (GT) 5 0,44 
constituído no MS como 

Terra Indígena 

Total 1.116 100 

CIMI (2016) 



para o distanciamento do índio na sociedade, ou como refere José de Souza
Martins (1997) quanto a escravidão indígena quando refere a história da es-
cravidão negra no Brasil e identifica a libertação ou suposta libertação in-
dígena, pois eles passaram de “teoricamente livres ou menos dependentes
dos grandes proprietários” (Martins, 1997).

O Estado liberal, de natureza individualista, que oferecia apenas a se-
gurança do cidadão, não mais responde às necessidades do povo- devendo
incluir todos os cidadãos que vivem sob essa estrutura formal- devendo exi-
gir aplicação material dos direitos fundamentais de todos. 

As necessidades dos indígenas no Estado atual são muitas, desde ali-
mentação, habitação, saúde, saneamento, meio ambiente e principalmente
a demarcação de seu território. Fazendo com que os indígenas desafiem os
vínculos com o Estado em que estão inseridos e além da legislação requei-
ram a preservação desse coletivo.  

Com o desejo de uma sociedade mais atuante penso no protagonismo
indígena quando reconhece que as atividades humanas dependem das rela-
ções estabelecidas pelos indivíduos apoiados aos sentimentos de coletivi-
dade e fraternidade.

Ou ainda em uma sociedade que possa ter capacidade de decidir cole-
tivamente, atuar como protagonista, construindo e uma cidadania plena que
todos possam sentir-se cidadãos. Como refere o autor José Murilo de Car-
valho, que sejam reforçados a democracia e a organização da sociedade, a
fim de democratizar o poder, em que a organização da sociedade possa ser
feita não contra o Estado em si, mas contra o Estado clientelista, corporativo
e colonizado que ainda vive no Brasil (CARVALHO, 2004).

A liberalização é um processo que se deu a partir da transição do regime
ditatorial para a democratização no país. Na tentativa de devolver aos seus ci-
dadãos direitos de cidadania pretendeu-se a inclusão a esses grupos que antes
foram marginalizados no regime ditatorial. Contudo, as consequências nega-
tivas da exclusão destes grupos neste período de retomada de direitos de ci-
dadania para a disputa no campo dos direitos civis, sociais e políticos na atua-
lidade é um debate ainda incipiente e sem grandes conclusões a respeito.

O que se verifica é que na origem da disputa entre indígenas e não ín-
dios o Estado está omisso, seja nos mecanismos de participação, proporcio-
nando para os grupos indígenas maiores espaços, ou seja, na efetivação des-
tes direitos mínimos já estabelecidos para todos os brasileiros, como saúde,
educação, alimentação, etc. 

Para os indígenas, povo originário deste país entende-se que a resistên-
cia é necessária e perdurará ainda por muito tempo, tendo em vista, os cami-
nhos que a sociedade vem buscando e o perfil das políticas sociais assumidas
pelo Estado frente a um modelo vinculado aos interesses econômicos. 

Deve-se muito mais que o reconhecimento da sua cultura, organização
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ou língua ao povo indígena, deve-se reconstruir moralmente uma injustiça
causada pelo processo de não reconhecimento do povo indígena brasileiro
que o impediram de se reconhecerem como pertencentes desta nação. 

Novas oportunidades devem ser garantidas, a fim de que os povos in-
dígenas possam vir a desenvolver suas plenas capacidades e que possam es-
tabelecer uma paridade cidadã com o restante da sociedade não índia, ou
seja, igualdade étnica com qualquer membro desta sociedade, independen-
temente de sua origem ou preferencias políticas. 
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Resumo: Embora esteja na educação o encontro de possíveis espaços
para o reconhecimento das diversas identidades, é nela também que se
manifestam os primeiros efeitos da violência colonial e institucional. As
instituições de ensino acabam por reproduzir na sociedade colonizada
e educada para o mercado, o machismo e a destruição das liberdades
individuais e culturais. Portanto, pergunta-se: é possível que as escolas e
universidades trabalhem com contra dispositivos decoloniais? Como sol-
ver o déficit social de acesso aos direitos humanos sem que haja a repro-
dução do pensamento colonial? Esse resumo possui como objetivo geral
estudar como o ensino de direitos humanos nas escolas contribui para a
formação de espaços e saberes democráticos. Contém, ainda, como ob-
jetivo específico: a) diagnosticar os processos de controle, disciplina e
punição no ambiente escolar; b) analisar as práticas interativas no am-
biente escolar e verificar como elas podem restringir e docilizar os corpos;
c) conferir à educação intercultural a derrubada dos muros escolares e,
assim, aumentar o capital cultural dos alunos, familiares e professores a
partir de práticas cooperativistas e compartilhadas.

Palavras-chave: Descolonizar; Dispositivo; Insurreição; Alienação; Iden-
tidade.

Abstract: Although the encounter of possible spaces for the recognition of
the diverse identities is in education, it is also in her that the first effects of
colonial and institutional violence are manifested. Institutions of education
end up reproducing in society colonized and educated for the market,
machismo and the destruction of individual and cultural freedoms. So it is
asked: is it possible for schools and universities to work against decolonial
devices? How to solve the social deficit of access to human rights without
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the reproduction of colonial thought? This general summary aims to study
how the teaching of human rights in schools contributes to the formation
of democratic spaces and knowledge. It also contains a specific objective:
a) to diagnose the processes of control, discipline and punishment in the
school environment; b) to analyze the interactive practices in the school
environment and verify how they can restrict and dock the corporations;
c) to give intercultural education the overthrow of school walls and thus in-
crease the cultural capital of students, families and teachers through co-
operative and shared practices.

Keywords: Decolonize; Device; Insurrection; Alienation; Identity.

INTRODUÇÃO
O processo colonizador de uma língua por outra, de um saber por outro, de uma
cultura por outra, permite colocar sob suspeita a identidade e a integridade do
sistema linguístico e, aqui, sobretudo, o sistema educacional em direitos. 

A naturalização da homogeneidade, a obstrução da diversidade e a per-
petuação de um modelo de vida voltado a atender as exigências de mercado
dirigem grande parte do processo educacional, sobretudo, o brasileiro, a
uma massificação cultural e política (FREIRE, 1996; DUSSEL, 1993). 

Sob a autenticidade dos discursos locais (WALSH, 2009), culturas mar-
ginais questionam a epistemologia tradicionalmente adotada para a consti-
tuição do Estado de direito e das instituições públicas de ensino. Portanto,
por meio desse contingente rebelde, há a necessidade de pensar e aplicar
contra dispositivos decoloniais que denunciam e combatem todas as formas
violentas de colonialidade, em especial, as que ocorrem no interior das es-
colas públicas de ensino básico e fundamental.

Assim, questionar a estrutura etnocêntrica e colonizadora da epistemo-
logia moderna, sobretudo a que reverbera na educação pública brasileira bá-
sica e fundamental será tarefa inicial deste trabalho, sobretudo, após a ex-
periência relatada adiante. 

A concepção epistemológica que sustenta e nutre a vigente legitimidade
do Estado democrático de direito permite que processos de exclusão ocorram
pelo velamento e descredenciamento das narrativas alternativas que emergem
da periferia e da marginalidade dos saberes (SANTOS, 2010). Desde a perspec-
tiva do discurso da identidade nacional, da racionalidade moderna, o modelo
de Estado de direito tem sido álibi de um movimento hierárquico que se constitui
num caminho fundamentalmente de dominação de cima para baixo.
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A colonialidade dos saberes se apresenta por violentos dispositivos ins-
titucionais que as escolas acabam por reverberar na atualidade. Ainda sob
uma ótica do discurso econômico e cultural de culto à eficiência e funciona-
lidade, as crianças passam por processos de alienação com base em sofisti-
cadas técnicas que levam ao delírio fascinante por poder e dinheiro, dificul-
tando, assim, o rompimento da matriz utilitária que possui sua engrenagem
nas instituições públicas estatais.

O formato de Estado nacional, uniformizador, concretiza violências
aos pobres, aos negros e de gênero que encontra semelhanças assustadoras
na banalização da violência com que os campos de concentração operados
pelo Terceiro Reich realizaram.

A privação da linguagem, os processos de normalização e a nudez do
humano pelo paradigma biopolítico, possibilitam as mais duras críticas às
concepções éticas ocidentais modernas ao processo alienador (AGAMBEN,
2004; FOUCAULT, 2005). 

A exclusão cultural que a hegemonia utilitária/funcional proporciona
na sociedade pela sutileza com que seus discursos ganham ressonância nas
instituições oficiais do Estado, pelo esquecimento da história colonial e a
construção de uma memória esquizofrénica e massificadora causa completo
movimento de paralização da sociedade. Normalizar os processos de vio-
lência é uma das estratégias mais perversas da lógica utilitária e funcional,
pois sob esse domínio, 

A matriz colonizadora, machista e de branqueamento – um verdadeiro
processo de higienização - é respaldada por um pano de fundo epistemoló-
gico predominantemente europeu que constitui instituições públicas de en-
sino como instrumentos de controle das subjetividades e, logo, do saber,
haja vista a crise do ensino - jurídico - na atualidade (WALSH, 2014).

Portanto, subverter à ordem e empoeirar as comunidades locais é de-
safio que não se põe fim à atividade política de ensino jurídico e dos direitos
humanos.

O tema deste ensaio é a educação em direitos humanos e a pedagogia
latino-americana. Este tema investiga a possibilidade de visualização de ca-
minhos que fomentem o desenvolvimento sustentável e o aumento do capital
cultural por meio de práticas de educação ativa em direitos humanos. Não
adianta procurar por elevadas teses em direitos humanos se ao menos seja
possível dar voz e ouvidos aos que foram historicamente calados e violen-
tados, dar oportunidade para os processos de reconhecimento e acesso a bens
e direitos escassos na sociedade é essencial. 

Essa atividade, na escola, somente é possível com a participação dos
alunos nos processos decisórios, seja como fator que aumente a qualidade
da democracia e participação dos mesmos nas deliberações, seja na cons-
trução de laços afetivos e sociais que proporcionem melhor qualidade e
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quantidade das virtudes políticas, pautadas, especialmente, no cooperati-
vismo e na autoestima dos próprios alunos e comunidade local.

Para o reconhecimento das diversas identidades culturais excluídas e
sem representatividade nas instituições públicas de ensino, se torna funda-
mental uma epistemologia que se preocupa especificamente com o tema do
acesso à justiça, dos direitos humanos e da decolonialidade. 

Nesse contexto, a interculturalidade oferece um novo projeto de socie-
dade, radicalmente distinto da atual cultura que é homogênea e colonizadora.
Portanto, pergunta-se: A educação intercultural, como um dos eixos articu-
ladores dos diálogos decoloniais, é decisiva para a insurgência periférica dos
saberes de grupos minoritários e da defesa de nova geografia política dos di-
reitos humanos? Como as instituições públicas escolares podem contribuir
para solver o déficit de decolonialidade no ensino fundamental e, assim, au-
mentar o capital cultural em prol do cooperativismo e do acesso à justiça?

ENSAIO DE UMA pROVOCAÇÃO ExpERIMENTAL
Uma exigência para elaboração deste trabalho é caracterizar o território em
que ocorre a análise do estudo e as narrativas, os enunciados dos corpos e onde
se apresentam os discursos. Para tanto, falo em primeira pessoa, do meu lugar
de fala, da minha pele, da minha condição econômica, cultural, da minha com-
preensão política e jurídica. Sobre a escola, trato da arquitetura, das estruturas
físicas de separação dos corpos e territórios, a geografia política e econômica
da cidade e do conhecimento, das organizações das salas de aula, da represen-
tatividade do professor, que também é minha profissão, em relação aos alunos.
Interpreto todo o poder simbólico que, subliminarmente, aparece engendrando
nas estruturas normativas de aprendizado. Mas tudo isso faz parte do meu ho-
rizonte histórico de sentido, sem mais, nem menos, são minhas liberdades,
mas também limitações, já que sou escravo dos meus limites experimentais.

Toda a pesquisa se iniciou com um convite para trabalhar acesso à jus-
tiça e direitos humanos na semana da consciência negra em uma escola pú-
blica estadual da cidade de Curvelo. Curvelo fica no centro norte do Estado
de Minas Gerais. É terra do sertão, do sol, do cerrado, da carne de sol, de
vidas secas, do semiárido. Terra das veredas, dos gados, dos cristais, da li-
teratura de João Guimarães Rosa. A cidade tem uma população aproximada
de 79.878 pessoas, de acordo com os dados do IBGE (2017).1 Possui popu-
lação predominantemente católica apostólica romana, negra e parda.

A escola, que é objeto de análise, fica instalada perpendicular à rodovia
MG 259, na periferia da cidade. Seus portões comumente ficam fechados,
possui altos muros, horários de funcionamento, salas de aula tradicionais,
uma ao lado da outra, com janelas gradeadas, carteiras enfileiras, má ilumi-
nação e pouca ventilação. Com aproximadamente 45 alunos por turma, em
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sua maioria pardos, olham uns para as nucas dos outros enquanto tentam
“aprender” o que o professor tenta ensinar. 

As salas de aula, quentes e escuras, dificultam a atenção dos alunos.
Por outro lado, são ambientes que servem de imperativo histórico das difi-
culdades pedagógicas. O formato das salas acaba por reforçar toda a disper-
são dos alunos, o que acontece como um movimento natural, insurgente,
que, em rebeldia à ausência de cuidado, os alunos desenfileiram as carteiras
e desestruturam a ordem. Em um ambiente de controle, desarranjar é uma
estratégia ao cenário hostil. Somente assim os alunos conseguem, aos gritos,
serem percebidos. 

Por outro lado, a opressão das estruturas e configurações escolares tam-
bém demonstram toda a carência que esses alunos possuem para com as fa-
mílias que ali também se mostram ausentes.

Fui convidado para falar a respeito de igualdade de oportunidades, era
a semana da consciência negra - eu pardo, fui à sala de aula na companhia
da diretora e de mais outras duas professoras.

Uma das professoras, que se manteve de pé, encostada da porta de en-
trada/saída da sala, com a porta aberta, parecendo garantir o mínimo de cir-
culação de ar e o controle de quem entrava e saia de sala de aula, se manteve
todo o tempo calada. A luz intensa do dia projetava a sombra da professora
para dentro de sala de aula, o que aumentava ainda mais suas dimensões,
deixando-a maior do que realmente era. A outra professora sentou-se em
meio aos alunos, com uma perna dava colo a uma aluna e, com a outra, servia
de travesseiro para aluna que em seu colo estava deitada. Ambas ganhavam
carinho da professora que, visivelmente também sofria as violências de todo
o processo institucional de eficiência, operacionalidade e controle.2

Nos quase 10 anos de profissão, tive muita dificuldade para tratar de um
assunto que me é de total domínio e, lhes parecia, ser de fundamental impor-
tância. Muitos alunos tinham comportamentos agressivos, chutavam carteiras,
alguns me encaravam como se intruso fosse. Um verdadeiro estrangeiro que
se apresentava como uma autoridade que ali chegava e, também, d’ali partia.

Penso que representei o papel tradicional do docente na cultura moder-
na. Primeiro por esperar o silêncio dos outros, calando as vozes que, em
algum momento, esperavam falar. Depois, por representar o papel do es-
trangeiro, de quem a sabedoria vem de fora, é esperada, do outro, do estran-
geiro, não do próprio saber local. Um verdadeiro papel do juiz de fora, dos
letrados e cultos da América e Europa.

Esse talvez tenha sido o maior fracasso e descoberta na minha carreira
enquanto docente. Um momento ambivalente. De um lado, do fracasso, por
visualizar o quanto representei de opressão e violência aos alunos durante
a trajetória docente, de outro, de descoberta, por possibilitar novas perspe-
tivas para minha pedagogia e trabalho em educação de direitos humanos.
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O falar do estrageiro, sem qualquer hospitalidade e acolhimento, sem
qualquer afeto ou proximidade, fez com que houvesse um deslocamento do
meu lugar, mas não por ato de saberia de minha parte, muito pelo contrário,
pelo processo de desvelamento que houve, de violência simbólica, escrita
nas entrelinhas dos comportamentos dos alunos, nas geografias políticas de
segregação, na ausência de direitos humanos e fundamentais à população
pobre que grande parte na escola frequentava.

A tentativa medíocre de retratar a realidade acaba por limitar a pesquisa
e a simplificar toda a narrativa de uma experiência. Não se pretende aqui re-
latar alguém, eu ou minha vida, algum aluno ou seu problema, a escola, tão
somente ou a instituição, especificamente. Mas tratar de mecanismos, dispo-
sitivos, pedagogias, espaços e territórios de poder, de saberes locais, de lu-
gares de fala.

A poética da violência se diluí nessa tentativa de retratar a realidade,
ela é holística e líquida, está no anverso da moeda, uma parte frontal de dois
lados. A poética da vida está no verso, no encontro com o outro, na diversi-
dade, na experiência. A experiência somente é possível com a existência, a
presença. Apesar da tentativa da racionalidade de retratar o ambiente, e tam-
bém aqui o que é ambivalente, será sempre insatisfatória a missão.

A compreensão deste texto somente ocorrerá sob uma abertura e per-
cepção de que a vivência, apesar de relatada, não será nunca completamente
alcançada. Essa percepção da vida somente acontece vivendo, sentido e ex-
perimentando. Objetivar a pesquisa coisifica, inclusive, o público, o leitor
e ainda, os próprios alunos. 

O mundo não está pronto e não consigo retratar a realidade. Mas com-
partilho algumas angustias de um mundo que não está pronto e, alguns fatos
que são inacessíveis à experiência alheia, pois, ela, a realidade, chega ao
outro, sempre diferente de mim. 

Durante minha fala, utilizei de artifícios e linguagens acessíveis aos
jovens, o que pouco adiantou. Alguns alunos conversavam e faziam piadas
– riam - para demonstrar toda a insignificância da minha presença. Na
mesma dinâmica, por outro lado, marcavam a sua presença e recebiam seu
reconhecimento pelos seus pares, como linhas de fuga para a construção das
identidades de grupos, talvez, o que mais precisavam era disso. Mostravam-
se presentes, não para aquela proposta protagonista do estrangeiro, do ensi-
no professoral, da excelência de alguém em algo. Mas presentes por me in-
comodar, por não me deixarem falar. Uma aceitação por conflito, pela
intromissão, pela fratura da expectativa. 

Trabalhei o tema de igualdade de oportunidades por aproximadamente cin-
quenta minutos. Ao final, o aluno que mais me demandou atenção, veio até mim,
com o braço direito todo tatuado, cabelo raspado, brinco na orelha, um estereó-
tipo do jovem periférico, de treze anos, ansioso por ganhar reconhecimento entre
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seus pares, reparou minhas tatuagens e disse: “- Maluca suas tatuagens, posso
ver direito?”. Foi o ponto mais próximo de contato com esse aluno. Me pareceu,
este aluno, precisar de intensa atenção de seus familiares e afetos, além da ins-
tituição de ensino, claro.

A professora que estava todo o tempo em pé na porta, ao me acompa-
nhar no final da explanação, disse: “- Professor, aqui é assim, ou se dá aula
ou então se chama atenção dos alunos. Como eles demandam atenção o
tempo todo, fica impossível de dar aula, inclusive, acabo de voltar de licen-
ça, pois estava sem minha voz”.

Ao final da minha participação na escola saí cabisbaixo, percebendo
toda a precariedade do ensino público, da incapacidade dos professores e
do ambiente escolar de atender todas as demandas dos alunos. 

Logo após minha saída da escola, fui para fisioterapia cuidar dos meus
ombros que estavam inflamados, provavelmente, por toda a carga de estres-
se que estava passando, provavelmente por ser final de semestre. 

Na sessão de fisioterapia, com a televisão ligada e dividindo a sala com
mais outro paciente, ouço palavras racistas e que menosprezavam toda a difi-
culdade dos negros deste país de ter acesso aos mesmos direitos e oportunida-
des que os brancos. Era semana da consciência negra, como disse anteriormen-
te. Quando o paciente racista saiu da sala de tratamento, a própria fisioterapeuta
me diz: “- não entendi nada, o Dr. Fulano falando uma coisa dessas”. Eu per-
gunto: “- Quem é o Dr. Fulano”. Ela responde: “- O Juiz da cidade”.

Como meu ambiente de trabalho é predominantemente universitário,
e vejo a dificuldade dos meus alunos - universitários, ao compreenderem o
que são os direitos humanos e o que é o acesso à justiça, percebi que o pro-
blema não é de apresentação de boas razões para a adoção de um conceito
adequando. O problema é estrutural, é educacional. 

Por mais que boas razões sejam oferecidas em um debate público, há
um público que não está disposto a mudar de opinião quanto a aplicação
vazia do conceito de direitos humanos. 

Quero dizer, há de se tratar direitos humanos ainda na escola básica,
travando discussões conceituais e trabalhando com práticas e dinâmicas de
reconhecimento das pessoas como livres e iguais para a construção do en-
tendimento e de um processo realmente democrático e livre, igualitário. 

A negligência a essa atividade fundadora gera, como eu pude ver, crian-
ças e adultos instrumentais, cegos por razões utilitárias e funcionais que são
incapazes de construir, sensibilizar e compartilhar conceitos e práticas so-
lidárias cooperativistas uns com os outros. 

Muitos destes alunos do ensino básico e fundamental, e especialmente
colegas advogados e professores, mesmo com a apresentação de razões su-
ficientes para a desconstrução do uso utilitário do termo – direitos humanos,
realizam o esvaziamento do conceito. Há um problema sério, estrutural na
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educação que não permite a determinados grupos sociais a compreensão do
que sejam os direitos humanos. 

Tenho como hipótese do trabalho que o deficit de aplicação dos direitos
humanos no Brasil esteja, sob grande medida, na falta de cuidado para com
a educação básica e fundamental. 

A reprodução da mesma lógica utilitária e operacional do mercado nas
escolas e instituições de controle, corrobora fundamentalmente para a per-
manência do utilitarismo na contemporaneidade, em especial, reproduzido
pelo discurso oficial das instituições judiciárias e de ensino.

A escola e a prisão possuem semelhanças nesse sentido. A prisão é o
lugar de cumprimento da pena, ao mesmo tempo em que é também o lugar
de observação dos indivíduos. Tem-se acesso e conhecimento de cada de-
tento, de cada comportamento, de cada disposição profunda da pessoa e da
sua possível melhora. Um controle extremo dos corpos, do tempo, do saber
(FOUCAULT, 2008A). 

A escola tem outros fundamentos para o aprisionamento. Seja nos uni-
formes que igualam, nas filas que docilizam, nas grades curriculares que
massificam, nos cadeados dos portões que aprisionam, nos corredores e pá-
tios que vigiam, nas portas que cercam os espaços, nos horários que contro-
lam o tempo, nas sirene que acusam um momento, no controle dos horários
da refeição, portanto, de alimentação, controle das falas, do idioma e da po-
lidez que se comunica, da vigilância na vestimenta, dos diretores que, agora,
são gestores, dos castigos que são correções, das advertências que são aten-
ções, das câmaras de segurança e não vigilância, da separação dos grupos
por mercado, por poder de consumo. Se na prisão existe a fuga, nas escolas
mata-se aula, nas escolas as insurreições de movimentos contra hegemôni-
cos, nas prisões, rebeliões (FOUCAULT, 2005). 

TEORIA E pRAxIS: pOR UMA EDUCAÇÃO
INTERCULTURAL E DECOLONIAL.
Encontram-se, na contemporaneidade, vários movimentos conservadores
que impedem a discussão dos direitos humanos no ambiente escolar, como
são os exemplos dos projetos de lei e, ainda, leis promulgadas nos Estados-
membros do país, que vedam a discussão da política no interior das escolas
– chamados de Escola Sem Partido.3

Existe uma verdadeira confusão conceitual e ideológica, rasa, de má-fé para
ser mais preciso, que dissemina a ideia de que teorias identitárias estariam sub-
vertendo o ensino ao tratar de temas que, ainda no século XXI, seriam conside-
rados por eles como polêmicos. Considerados temas invasivos e contrários aos
valores religiosos a sexualidade, a justiça, as drogas, a questão de gênero e iden-
tidade, homossexualidade e racismo circulam de forma periférica no ensino.
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Importante ainda destacar que há, no Congresso Nacional, a tramitação
de um projeto de lei Número 193/2016, de autoria do Senador Magno Malta
(PR-ES), defendendo o mesmo ideal neutralizante e libertador da Escola
Sem Partido. No mesmo sentido, organizações partidárias financiadas por
grandes grupos econômicos, conservadores e retrógrados, como o MBL
(Movimento do Brasil Livre), por exemplo, passam a fiscalizar de forma es-
drúxula o ensino de políticas de direitos humanos no ensino básico e funda-
mental das escolas públicas. Esse grupo possui representantes em parlamen-
tos estaduais e são de extrema direita, atuam sob o argumento que na escola
deve-se ter neutralidade.4

Essa ideia de neutralidade deve ser fortemente combatida, pois sob essa
ideia de que hã um lugar, neutro, para falar, acaba por assumir somente um
horizonte de visão. Isso quer dizer que não há mais de um entendimento cor-
reto quanto à política. Esse é o movimento próprio da modernidade que, mais
uma vez afirmo, é uniformizadora, subalternizante, massificadora e obscu-
rantista. Romper com esse discurso de neutralidade é fundamental. Esse dis-
curso legitima a existência somente de uma razão, de uma lógica, de um co-
nhecimento, de uma forma correta de vida. Essa lógica monoracional é que
invisibiliza a diversidade, tornando o que é diferente, estranho, crime, imoral
ou feio. Essa criação de categorias, do racional, do sensível, do belo, do feio,
do homem, mulher, branco, negro, são criações modernas que, em muito, ora
perpetuam o dualismo platônico, ora a lógica cartesiana.

O obscurantismo sempre esteve presente nas escolas, nos espaços pú-
blicos, nas instituições públicas. Mas, agora com a disseminação do conhe-
cimento, de forma fluída e veloz, com diversos canais e com número muito
maior ao acesso à informação e educação superior, as condições de opressão
dessas técnicas e dispositivos mudam também. Está mais fácil ludibriar
aquele leitor de manchete ou que não verifica a veracidade das informações.
O fascismo é simplista, ele simplifica as discussões, sendo, portanto, um
ótimo aliado dessa nova temporada de caça ao pensamento crítico.

Percebi que, por mais que eu apresentasse argumentos racionais e que,
inclusive, possibilitassem o outro a ter voz, direitos e oportunidades, havia um
velamento obscurantista do conceito de “direitos humanos” por uma ideologia
que é difícil de destruir. Parece-me algo arraigado culturalmente. Mas, em ou-
tras palavras, o que percebo, até o momento, é que o curso de direito, o tradi-
cional bacharel, acabam por preparar tecnicamente seus alunos para o mercado,
para o contingente, não capacitando os alunos a uma reflexão crítica e com
avanço em discussões conceituais de garantia de direitos humanos e funda-
mentais dos grupos minoritários. Talvez seja essa pretensão grande demais
para um país com tantos analfabetos funcionais. Mas é necessário o resgate do
conceito de direitos humanos, sob um olhar decolonial, para que não haja ne-
nhuma confusão na praxis de dinâmicas pedagógicas e educacionais.
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O que é importante destacar, enquanto crítica, é a impossibilidade de se
produzir um pensamento independente dos processos históricos de coloniza-
ção. O primeiro passo é reconhecer o processo colonizador, em um segundo
momento, lutar contra as engrenagens que impedem o acesso à liberdade.

Um primeiro diagnóstico foi tomado. Tratar dos direitos humanos a
nível de ensino superior é tarde e caro demais à democracia. Esse trabalho
deve ser somente de reforço epistêmico e de especialização, a nível de uni-
versidade e ramo de conhecimento e atuação profissional. 

Os consensos devem ser criados muito antes, ainda no ensino básico e
fundamental, com práticas que não deixam dúvida que, em um futuro pró-
ximo, a qualidade das discussões democráticas e a defesa de valores funda-
mentais garantirão também melhores condições de possibilidade de igual-
dade de oportunidade.

O ensino de direitos humanos deve, sem fomentar a lógica protagonista
do professor, ser prática dentro dos processos educativos. Um ensino que pro-
porcione a solidariedade e a formação de empatias de uns com os outros, do
acolhimento das diferenças, das trocas de afetos. Isso não é criado ou adqui-
rido por natureza. Isso faz parte do processo educacional. E, enquanto socie-
dade preocupada com a qualidade da democracia, a educação é o ponto central
para que se proporcione melhores virtudes políticas, solidariedades e aumento
de processo de reconhecimento dos grupos minoritários na sociedade. 

Diante dessa problematização e constatação, a pesquisa passou a adotar
uma segunda posição, qual seja, a necessidade de pensar em práticas que per-
guntam e caminham, que proporcionam outras formas de contato, de troca, de
experiência na escola horizontalizada, sem protagonismos (WALSH, 2010).

Pesquisa-se, portanto, por quais atividades pedagógicas que eviden-
ciam escritas, narrativas e enunciados, leituras, para além das convenções
definidas pela lógica funcional-utilitária da eficiência cartesiana. 

Ler e escrever, percebendo que nas entrelinhas há mais gramática e es-
critura que em toda a forma tradicional gramatical, pode ser a descoloniza-
ção da hermenêutica do sujeito, da diferença, da reconciliação para com o
outro (DERRIDA, 2003). 

É preciso saber como resolver o deficit de reconhecimento das diver-
sidades locais. A ideia é que os direitos humanos devem ser compartilhados
E horizontalizados. Os direitos humanos devem ser práticas interativas entre
os próprios alunos com alguma coordenação – orientação, dos professores,
dos profissionais da educação que, ao sugerirem perguntas, indagações, fo-
mentam a desconstrução de toda uma estrutura limitadora que formata e nor-
malizar a mesmidade, um verdadeiro rompimento com a docilização dos
corpos e do saber.

A subalternização do outro, o velamento dos fundamentos da alteridade
e do reconhecimento são as principais técnicas de dominação simbólica que
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acabam por ditar as normas de validade do saber científico e cultural (SPI-
VAK, 2010).

A escola deve ser com partido, plural, com escolhas políticas, democrá-
ticas, diversas. O diretor da escola deve harmonizar a escola, entender a geo-
grafia do lugar, possibilitar o contar de histórias, autorizar a identidade, a con-
junção das diferenças, o reconhecimento dos fatores físicos, textuais, locais. 

O diretor possibilitaria a união das histórias. A função do diretor, nessa
perspetiva decolonial, não é mais importante que a função de ninguém, de
nenhum aluno, nenhum professor, trabalhador técnico, da cantina, da segu-
rança, de nenhuma outra pessoa ou força pertencente à escola. Ele, o diretor,
não pode ser o representante do poder, do capital, da colonização, da instru-
mentalização do saber ou do Estado. 

A função de diretor nesse contexto escolar tradicional nacionalista é
dar continuidade à desautorização dos alunos e professores. É uma figura
de controle dos desejos, figura de autoridade e punição. 

A adoção indiscriminada de perspectivas racionalistas, com forte ma-
triz kantiana, herdeiras do Idealismo Alemão, sem qualquer cuidado com
os processos de alienação em que a Europa foi a principal protagonista, im-
pede que se avançasse em discussões fundamentais para o acesso à justiça
e, assim, à declaração de direitos humanos. 

Por um viés decolonial, uma hermenêutica decolonial, o que Skliar de-
nomina de pedagogia da diferença (2008), e Mignolo chama de desobediên-
cia epistêmica (2010), é possível resgatar as particularidades dos outros, o
respeito às diversas narrativas, às outras formas de lidar com a vida, com a
pedagogia e com as pessoas (FREIRE, 1996). Muito semelhante à ideia de
hermenêutica diatópica de Boaventura de Souza Santos (2010). 

Aqui podemos dizer que ler compreender interpretar onde não está es-
crito. Ler nas entrelinhas. Na cultura, na arte e, sobretudo, na política. Com
a devida atenção às expressões – narrativas - periféricas e subalternizadas,
é possível dar voz a quem sempre foi calado e teve seu lugar de fala supri-
mido, neutralizado, esvaziado (DERRIDA, 2010). 

O ensino tradicional, assim como a hermenêutica jurídica dos tribunais,
perpetua os processos de violência institucionais. A máxima atenção às di-
versas formas de expressão pode contribuir para romper com o domínio
desta interpretação que ocorre pela lógica racional da modernidade, que é
branca, machista e econômica (WALSH, 2009). 

A partir dessa lógica, extremamente violenta e simbólica, é que a edu-
cação tem servido como dispositivo de implementação da dominação.

Outras formas de expressão, de práticas educativas e narrativas, compos-
tas por processos pedagógicos abertos, compartilhados, horizontalizados e dia-
lógicos, podem ser alternativas possíveis para o subalterno falar e ser ouvido.

São estratégicas de dominação que, subliminarmente, perpetuam os
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lugares de normalização dos indivíduos, de tal forma que cada vez mais do-
cilizam os corpos e lubrifica as engrenagens – funcionais - que são invisíveis
ao olhar desatento do cotidiano.

Somente com técnicas e estratégias não convencionais, dispositivos
decoloniais, podemos pensar o pluralismo jurídico e a interculturalidade no
âmbito da educação e da linguagem. Seja para romper com o discurso jurí-
dico dos tribunais e juízes que violam os direitos humanos ou seja dentro
das escolas, em que toda a dinâmica de ensino e aprendizado repete as mes-
mas estratégias de dominação moderna, pautada na utilidade, na eficiência
e funcionalidade. 

Na escola, como o espaço do encontro, se deve ter atenção redobrada,
já que o saber é o único espaço onde o indivíduo pode ser realmente livre. 

CONCLUSÃO
O delírio de um pensamento político que se ampara no que há de mais ar-
caico e antidemocrático acredita no estereótipo de uma pura moralidade, da
neutralidade de julgadores e educadores, sempre atua violentamente sobre
os corpos e saberes dos outros.

Neoliberalismo é um acirramento do capitalismo, é uma representação
da economia política que não pauta no respeito ao outro. Enquanto as escolas
forem pensadas para a inserção dos indivíduos no mercado de trabalho, não
teremos uma educação libertadora, decolonial e para a formação das identi-
dades, das pessoas, das dignidades. Estaremos preparando as pessoas para o
mercado, e criando, assim, cada vez mais sofisticadas técnicas de locação das
classes sociais escravizadas. São novas formas de escravidão que se alteram
por serem técnicas mais sofisticas de controle. O direito tem servido muito a
esse tipo de dominação, muitas vezes conceituada como racional, que passa
por um processo legislativo e que faz parte do dito Estado democrático de di-
reito, mas que não é nada além de romantizar ou poetizar a violência. 

A escola, nessa dinâmica da violência, é o primeiro espaço que sofre
as consequências do autoritarismo. Os limites impostos aos corpos e aos sa-
beres são fruto de um perverso sistema de controle que o capitalismo, em
uma roupagem do neoliberalismo e da pretensa liberdade, exerce. 

Assim, a insuficiência dos professores de procurarem desvelar a justi-
ça, reproduzem o direito, a engrenagem funcional e eficaz nos corpos e sa-
beres pautados nas burocracias cartesianas. A defesa, aqui neste ensaio, é
de um sistema educacional que tem como função provocar e alcançar os sis-
temas de justiça na sua mais ampla complexidade e diversidade.

A homogeneização dos alunos é um constructo de contenção das tensões
e se apresenta como processos de canalização da violência. Seja na competiti-
vidade da meritocracia, a forma mais tradicional e masoquista de aprendizado,
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seja a partir da violência mais bruta, crua, visível aos olhos pelas instituições
de controle, disciplina e punição, com as prisões, as fábricas, os hospícios ou
a escola.

A limitação do aluno pela escola, de toda sua compreensão de mundo,
de justiça, de correção e paixão, é realizada especialmente pelo professor,
que é o agente que está na linha de frente dessa guerra à liberdade. A escola,
nessa dinâmica funcional, passa a ser a engrenagem que gera a imbecilidade,
uma força motriz do dispositivo educação.

A falta de reflexão e o processo de construção da normalidade se dá por
processos cínicos de docilização dos corpos, uma sujeição que subalterniza
o indivíduo, colocando-o em uma categoria inferior de ser pensante e de ca-
pacidade refletida. 

A estratégia de todo o círculo cínico que dissemina a violência, nos tri-
bunais e nas escolas, sobretudo, há uma paralização das pessoas frente aos ab-
surdos que ocorrem ao seu redor. A banalização da violência é tamanha que
passa a ser normal, um processo de catatonização da sociedade. Falas machis-
tas, racistas e homofóbicas encontram amparo nos discursos oficiais e reforça
ainda mais o dispositivo da educação. O movimento de resistência é a verifi-
cação que o trabalho do dispositivo deu errado. Que fugiu à curva tradicional
dos resultados. O dispositivo não foi eficiente, não alcançou seu resultado de
docilizar, de normalizar a partir de processos de normatização. 

Certamente que o momento de virada educacional decolonial será com
insurreições, das mais diversas, com processos de reconhecimento da auten-
ticidade dos discursos locais, confrontando aos processos globais do capita-
lismo e do racismo. Mostrar resistência aos dispositivos com contra disposi-
tivos, com desconstrução, é fundamental para, no mínimo intimidar os
fascistas. O desconforto será parte integrante do cotidiano daqueles que, sem
qualquer vergonha, violam os direitos das pessoas. Gerar o incômodo e medo
faz parte de uma estratégia de defesa de direitos. 

É fundamental pensar e dialogar com outras pessoas que não são cien-
tistas, pois a arte, a cultura e a política não são simplistas, como a dinâmica
do fascismo o é. O samba, o choro, a literatura, o rap, o repente, o funk são
extremamente complexos. A arte em geral é bastante requintada e rica de
complexidade. 

A preparação para o mercado não dialoga com a arte e com a poesia.
Há, evidentemente, uma preparação neurótica das crianças para que possam
ser inseridas no mercado de trabalho. E ainda, os cargos e funções são pre-
viamente definidos na sociedade pela qualidade da educação das pessoas.
Em regra, as crianças pobres, negras, das periferias, de famílias desestrutu-
radas possuem menos chance de ter boas oportunidades na vida. Todos têm
o direito de querem ser o que quiser serem, ou de serem como são, de ter o
corpo que tem, o gênero que tem, a cor que tem. 
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Pode ser até utopia, mas deve ser em prol desse lugar que se deve tra-
balhar a escola, sob o risco de não ter para onde se mover no futuro. O olhar
para dentro impede que outros modos de vida e de relações afetivas, de li-
derança, por exemplo, possam existir. 

O ocidente, em regra, colonizado pela cultura cristã, dissemina a ideia
da mulher enquanto serpente e, ainda, serviçal ao homem. Isso contribui
fundamentalmente para a construção de ruins estereótipos da mulher. A vi-
talidade machista e concepção de vida pelo catolicismo, acaba por cobrir
qualquer papel de aprendizado que se possa ter com o passado opressor às
mulheres. O passado, enquanto lugar do esquecimento, não da memória,
para o catolicismo deve ser apagado e coberto por novos pensamentos, que
ainda se estruturam nas velhas ideologias metafísicas cristãs.

Em outras culturas, não ocidentais, seja de matriz africana ou ainda
como no Egito antigo, há exemplos de mulheres que são respeitadas e tam-
bém são lideranças nas comunidades. Aprender a correr, andar, falar, gesti-
cular e a brigar são atos culturais que dependem do meio, da cultura, da edu-
cação a qual se está inserido, não do sexo. A ideia do homem das cavernas,
por exemplo, que puxa a mulher pelos cabelos, é uma construção social, cul-
tural. Outras mitologias no mundo, por exemplo, acreditam em Deusas, não
em um Deus homem.

A mesma dimensão utilitária entre as relações de sexo, aparece na apro-
priação do ambiente. Estamos na concorrência para verificar qual é o menor
tempo para que se possa chegar ao colapso do planeta terra e a escassez dos
recursos naturais. A falta de cuidado e responsabilidade para com a terra é
por conta da política econômica de exploração da natureza sem qualquer
pudor ou consciência de que somos todos seres históricos e que precisamos
contextualizar o presente para, especialmente, criar algum prognóstico.
Somos parte integrante de um mesmo ambiente, o planeta terra. Essa ideia
de irresponsabilidade somente ocorre pelo pensamento imediatista do capi-
talismo, da relação utilitária do custo-benefício.

O sistema de ensino foi constituído para apagar a escravidão, para bran-
quear a escola, para velar a matriz africana e, sobretudo, subjugar as mulhe-
res aos homens. A tentativa sempre foi de tentar apresentar o Brasil enquanto
um país branco, disponível para os estrangeiros europeus e americanos. In-
disponível para os colonizados, do Caribe e África em especial.
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NOTAS

1 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/curvelo/panorama.
Acesso em 23 de novembro de 2017.

2 Aqui reflete-se: o papel do professor é do direito ou da justiça? Da aproxi-
mação, do afeto ou da técnica e ciência?

3 O Estado de Alagoas, por exemplo, promulgou legislação denominada de
Lei da Escola Livre, em novembro de 2015. Posteriormente, a legislação foi objeto
de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal que a declarou
inconstitucional.

4 O pressuposto da interpretação é a conjunção dos horizontes históricos de
sentido. O rico da vida está na diferença de posições, de lugares, de horizontes.
Cada pessoa possui sua narrativa, composta por enunciados carregados de valores
culturais, políticos e sociais. Exigir neutralidade é semelhante a exigir pureza na
hermenêutica. Esse raciocínio é tão arcaico como a defesa da interpretação dos
textos bíblicos no período inquisitorial. Presenciou-se, também, perseguição po-
lítica a grupos de pesquisa da UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto, pelo
fato do professor trabalhar teses comunistas com os alunos. Veja notícia no se-
guinte link: http://www.otempo.com.br/cidades/em-minas-grupo-de-estudo-do-
comunismo-vira-alvo-de-investiga%C3%A7%C3%A3o-1.1540712. Acessado
em 29 de novembro de 2017.
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Resumo: A pesquisa tem o propósito de demonstrar a diversidade e a ri-
queza dos conhecimentos tradicionais dos Povos Indígenas, bem como,
identificar as previsões legais atuais, internacionais e nacionais, dedica-
das à questão indígena, e o grau de efetivação destas, a partir da cons-
tatação da realidade com que vivem essas sociedades, especificamente,
no Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, pretende-se analisar a im-
portância da Educação Ambiental para a promoção da multiculturalidade
indígena, tendo em vista que o conhecimento, pelas sociedades não-in-
dígenas, dos costumes, tradições e práticas das sociedades indígenas,
é imprescindível para, além de estas terem seus direitos materializados,
que seus conhecimentos sejam valorizados, enquanto elemento cultural,
caracterizador de cada comunidade indígena, assim como suas práticas
sustentáveis sejam preservadas e, inclusive, sirvam de referência para a
adoção de comportamentos menos lesivos ao meio ambiente por outras
sociedades. Para tanto, aplicou-se, como procedimento, a pesquisa bi-
bliográfica, sendo que o método utilizado foi o hipotético-dedutivo.

Palavras-chave: Povos Indígenas; Conhecimentos Tradicionais; Educa-
ção Ambiental; Meio Ambiente.

Resumen: La investigación tiene el propósito de demostrar la diversidad
y la riqueza de los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas,
así como, identificar las previsiones legales actuales, internacionales y
nacionales, dedicadas a la cuestión indígena, y el grado de efectividad
de éstas, a partir de la constatación de la realidad con el que viven estas
sociedades, específicamente, en el Estado de Rio Grande do Sul. Ade-
más, se pretende analizar la importancia de la Educación Ambiental para
la promoción de la multiculturalidad indígena, teniendo en vista que el
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conocimiento, por las sociedades no indígenas, de las costumbres , tra-
diciones y prácticas de las sociedades indígenas, es imprescindible para,
además de éstas tener sus derechos materializados, que sus conocimien-
tos sean valorizados, como elemento cultural, caracterizador de cada co-
munidad indígena, así como sus prácticas sustentables sean preservadas
e incluso sirvan de referencia para la adopción de comportamientos
menos dañinos al medio ambiente por o tras sociedades. Para ello, se
aplicó, como procedimiento, la investigación bibliográfica, siendo que
el método utilizado fue el hipotético-deductivo.

Palabras clave: Pueblos Indígenas; Conocimientos Tradicionales; Educa-
ción Ambiental; Medio Ambiente.

INTRODUÇÃO
Diante do avanço e do progresso tecnológicos e do crescimento demográfico
acentuado, houve o despertar da humanidade para uma questão, extrema-
mente, preocupante, que é a preservação do meio ambiente como requisito
para se garantir a própria sobrevivência. Para tanto, várias foram as medidas
adotadas, mormente, em nível internacional, com a finalidade de se promo-
ver a preservação da diversidade biológica por meio da utilização sustentá-
vel dos recursos naturais. 

A necessidade do enfrentamento da crise ambiental exigiu a adoção de
práticas sustentáveis, denominadas de Ecodesenvolvimento, e cunhou-se o
termo Educação Ambiental, que é o instrumento de pelo qual o ensino é vol-
tado para o desenvolvimento de uma educação preocupada com a preserva-
ção do meio ambiente, ecologicamente, equilibrado. Por sua vez, os conhe-
cimentos tradicionais dos povos indígenas, por possuírem cunho histórico
e antropológico, se consubstanciam em patrimônio cultural imaterial. Tais
saberes são fundamentais para a manutenção do meio ambiente equilibrado
e para a diversidade cultural.

Nessa seara, tem-se que os Povos Indígenas, ou povos originários –
posto que foram os habitantes pioneiros do Brasil -, são detentores de um
vasto conhecimento, desenvolvido historicamente, com cunho antropoló-
gico, referente às mais diversas técnicas, como os saberes referentes às pra-
ticas medicinais, aos recursos naturais, aos rituais, aos usos, aos costumes,
dentre outros. Contudo, não se verifica uma tutela protetiva estatal suficiente
para que esses conhecimentos sejam mantidos e, por consequência, para que
o meio ambiente seja preservado. Assim, faz-se necessária a promoção de
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uma análise a respeito de como a educação ambiental pode servir de instru-
mento para que haja uma efetiva salvaguarda dos conhecimentos tradicio-
nais e, assim, para que se otimize a preservação ambiental por meio de prá-
ticas tradicionais sustentáveis. 

Em razão da premente necessidade de se tutelar o meio ambiente, de
modo equilibrado e sustentável, promover-se-á uma abordagem sobre os
principais eventos históricos, com o foco na proteção do meio ambiente e
no Ecodesenvolvimento. O meio ambiente equilibrado se insere como um
dos direitos humanos fundamentais, sendo que, para assegurar a concreti-
zação desse direito, buscou-se a adoção de ideias, posturas e normas que ob-
jetivassem a melhoria da qualidade de vida, com o crescimento econômico
vinculado à conservação da diversidade biológica, por seu uso sustentável. 

METODOLOGIA
A técnica de pesquisa será a da pesquisa bibliográfica, com a realização de
consultas em livros, artigos científicos, legislações e demais documentos per-
tinentes. A pretensão é que haja uma compreensão e aprofundamento sobre
os temas propostos, tanto a níveis históricos e atuais, internacionais e na-
cional, pela perspectiva dos vários autores, a serem estudados, que constam
nas Referências deste Projeto. O método de pesquisa a ser utilizado será o
hipotético-dedutivo. 

REVISÃO LITERáRIA
Historicamente, com o desenvolvimento das sociedades, o ser humano pas-
sou a sustentar uma visão etnocêntrica em relação à questão ambiental, con-
siderando-se como o ser dominante da natureza, criando uma visão frag-
mentada e excludente, a partir da qual se extraiu dos ecossistemas, onde
estava inserido. Conforme Segura (2001), foi com supedâneo nessa visão
que se desenvolveu o modelo técnico-científico, iniciando-se a degradação
ambiental a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, pois se acredi-
tava que a natureza era uma fonte inesgotável de recursos, estes, usados com
a finalidade de acúmulo de capital.

Contudo, o desenvolvimento tecnológico, o aumento do contingente
populacional, a exploração demasiada dos recursos naturais, a poluição, a
desigualdade social, dentre outros fatores, fizeram com que os problemas
ambientais se acentuassem, gerando uma insustentabilidade ambiental, que,
por fim, revelou a crise ambiental, inflando o surgimento de reflexões sobre
a preservação dos recursos naturais em nível mundial (BRUGGER, 2004). 

A partir da segunda metade do século XX, a necessidade de conserva-
ção dos recursos naturais deu causa ao movimento ambientalista, que passou
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a reclamar um desenvolvimento que fosse sustentável, ante o crescimento
econômico mundial que desconsiderava os impactos ambientais. Como
eventos, dedicados à salvaguarda ambiental, destacam-se, no plano inter-
nacional, na Conferência sobre a Biosfera, promovida pela UNESCO, em
1968, discutiu-se a fundamentação científica do uso e da conservação dos
recursos naturais, em 1971, a UNESCO criou o Programa O Homem e a
Biosfera, visando a engajar a comunidade científica no estudo das relações
entre os seres humanos e o meio, com foco na conservação ambiental (LE
PRESTE, 2000).

A partir dessa época, a discussão de um modelo de desenvolvimento sus-
tentável, que proporcionasse a continuidade da evolução industrial, tecnológica
e científica, mas com a preservação do meio ambiente e com o mínimo de im-
pacto aos recursos naturais, ou seja, a harmonização das relações econômicas
com o bem-estar social, ampliou-se significativamente, passando a ser conhe-
cida como Ecodesenvolvimento, conforme denominou Sachs (1986).

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), es-
tabelecido em 1972, pela ONU, foi criado para buscar uma conscientização
ambiental e a implementação dos programas, ligados a essa temática, des-
tacando-se pela promoção e continuação das reuniões internacionais, reali-
zadas desde a década de 1980. No ano de 1983, a ONU criou a Comissão
Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMED), para via-
bilizar o diálogo e a cooperação entre as nações sobre as questões ambientais
e o desenvolvimento. Assim, em 1987, foi lavrado o Relatório Brundtland
- texto preparatório à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambien-
te (ECO-92) – popularmente, conhecida como Nosso Futuro Comum -, onde
a ideia de desenvolvimento sustentável foi amadurecida como a capacidade
de garantir as necessidades das gerações futuras (ALMEIDA, 1990).

O conceito de desenvolvimento sustentável - apesar de criticado, por-
que seria insuficiente para a atualidade -, se apresentou como um avanço no
campo das concepções de desenvolvimento e nas abordagens tradicionais,
relativas à preservação dos recursos naturais, como um resgate da noção de
progresso e de avanço tecnológico, socialmente, justos, economicamente,
viáveis, ecologicamente, sustentáveis e, culturalmente, aceitos. O Relatório
Brundtland foi o primeiro documento a evidenciar que o meio ambiente e a
sua qualidade são temas coletivos, pois apontam para um futuro comum da
humanidade (DIEGUES, 1992).

Em 1987, houve a assinatura do Protocolo de Montreal, que tratou
sobre o acúmulo de substâncias agressivas à camada de ozônio e lançou os
conceitos jurídicos dos princípios da responsabilidade comum e da precau-
ção, que, posteriormente, foram incorporados na Convenção em liça (LE
PRESTE, 2000). Ainda, o Fundo Mundial para o Meio Ambiente foi insti-
tuído em 1990, com o desígnio de apoiar projetos relacionados às mudanças
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climáticas, à rarefação da camada de ozônio, à poluição dos oceanos e à re-
dução da biodiversidade.

Assim, firmou-se o compromisso com o desenvolvimento sustentável,
uma manifestação inquestionável da urgência em se encontrar um modo de
crescimento que seja menos lesivo ao meio ambiente, e mais duradouro. Para
tanto, é imperativo que os bens ambientais sejam reconhecidos como a base
de sustentação de todos os seres vivos - bens coletivos -, o que levará à com-
posição da questão ambiental, pois a compreensão da sustentabilidade do
planeta depende, além da preservação dos recursos naturais, de seu uso, com
reserva, e do seu acesso como direito público e universal (ISAIA, 2004).

O equilíbrio ambiental e a sustentabilidade se enquadram no rol de di-
reitos humanos de terceira geração, haja vista que os direitos humanos são
um edificado axiológico, uma invenção humana em constante processo de
construção e reconstrução, fundamentado em um espaço simbólico de luta
e ação social. Nesse entendimento, a proteção do meio ambiente exigia uma
normatização que extrapolasse fronteiras, posto que inserta a todas as pes-
soas pela própria natureza humana, visando a assegurar a liberdade e, assim,
igualdade. Nas palavras de Mancini (2003, p. 68): 

Se é Direito tudo aquilo que responde à natureza e ao destino dos seres li-
vres, sociáveis e imputáveis, é evidente que da natureza, do constante e har-
mônico desenvolvimento, do visível progresso das nacionalidades coexis-
tentes e de toda espécie humana, se deduz e se demonstra a lei jurídica que
preside a grande sociedade das nações.

As reflexões sobre as circunspectas consequências da exploração des-
comedida do meio ambiente natural permitiram a divulgação da necessidade
de proteção e conservação da natureza e da restauração dos espaços destruí-
dos, para afiançar a perpetuação de um ambiente saudável e adequado para
o desenvolvimento de todos os seres vivos.

Por isso, o meio ambiente equilibrado é um direito humano fundamen-
tal, e, ante a finitude dos recursos naturais, as preocupações com a sua pre-
servação se transformaram em verdadeiros desafios, comuns à humanidade,
exigindo a colaboração de todos para a implementação do ecodesenvolvi-
mento e do bem-estar social.

É nessa perspectiva que os conhecimentos tradicionais se apresentam
como comportamentos necessários, para a superação dos problemas am-
bientais, e, por consequência, sociais. Esse termo, conhecimentos tradicio-
nais, foi definido pela WIPO3 (1999) como aqueles que mantêm traços ano-
sos, antropológicos, mas que continuam a ser praticados e desenvolvidos,
como o conhecimento indígena, o folclore, a medicina tradicional, perten-
cendo a determinados grupos, que os conservam. Logo, configuram-se em
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saberes, portados por uma coletividade, diversos em cada sociedade, onde
os aspectos antropológico e/ou histórico são essenciais para sua manuten-
ção, uma vez que são repassados entre gerações, que mantêm o conhecimen-
to no grupo, permitindo o aperfeiçoamento constante.

Já como conceito de povos indígenas, cita-se o cunhado por Cobo
(1986, p. 379), que formulou uma denominação considerada das mais com-
pletas e abrangentes, onde ele considera que:

Povos, comunidades e nações indígenas serão aqueles que, tendo uma conti-
nuidade histórica com sociedades pré-invasão e pré-coloniais que se desen-
volveram nos seus territórios, se consideram distintos de outros setores das
sociedades agora prevalecentes nesses territórios ou em parte deles.

Considerando que esses povos integram e interagem com múltiplos
ecossistemas, a biodiversidade e a sua manutenção são questões prelimina-
res, exigindo uma cooperação mútua – índio X natureza - para a viabilização
do desenvolvimento sustentável, ante a preocupação de assegurar um meio
ambiente, ecologicamente, equilibrado, para as futuras gerações (KISHI,
2005). É nesse ponto que a biodiversidade e a sociodiversidade se interli-
gam, uma vez que os seres humanos integram o meio ambiente, e, no caso
das populações indígenas, essa relação acontece de forma muito particular,
pois eles necessitam da natureza – em equilíbrio – para sobreviverem, man-
terem suas culturas e evoluírem como povos.

Além disso, essas comunidades fazem uso racional dos recursos reno-
váveis, detêm conhecimentos sobre o ambiente onde habitam e valorizam o
território como um espaço de convivência e religiosidade, conhecimentos
que são transferidos pela oralidade. Assim, para que os saberes tradicionais
dos povos indígenas possam, efetivamente, ser protegidos, é imprescindível
que se atente, precipuamente, ao território, à biodiversidade e à cultura, esta,
um elemento caracterizador dos povos (WACHOWICZ; ROVER, 2007).

A relevância dos conhecimentos tradicionais está, não, apenas, eviden-
ciada para a manutenção das culturas e da diversidade social, mas, também,
porque esses saberes não são agressivos ao meio ambiente, na medida em que,
ao serem praticados, o são com respeito ao tempo natural de renovação dos re-
cursos, ou seja, de modo sustentável. Assim, preservam a biodiversidade, con-
servando a potencialidade de recepcionar e atender às futuras gerações.

Levando em consideração os desafios sociais, econômicos e políticos
de se buscar a tutela à saúde e, por consequência, ao bem-estar das pessoas,
com a manutenção do meio ambiente equilibrado, o conhecimento tradicional
- seu uso e manutenção - se revela como uma alternativa de desenvolvimento
sustentável. Contudo, para que se obtenha a conscientização de sua impor-
tância, os setores sociais, públicos e privados, devem estar harmonizados,
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juntamente, com as sociedades indígenas e outros grupos que mantenham
saberes tradicionais, se estes assim desejarem, quando do contato entre as
culturas ou qualquer tipo de interferência, ou estudos, que possam ser rea-
lizados nas comunidades.

Pode-se afirmar, em relação às culturas tradicionais, que elas integram
o meio ambiente, sendo um recurso cultural, pois, no entendimento de Stefa-
nello e Dantas (2007, p. 97), “[...] os conhecimentos tradicionais dos povos
indígenas são associados ao meio, ao espaço territorial de desenvolvimento
da vida e da cultura de cada povo”. Diante da percepção da importância do
conhecimento tradicional indígena, mormente, na área farmacológica, houve
o despertar da preocupação com o que a lei chamou de conhecimento tradi-
cional associado e de sua apropriação por meio da bioprospecção.

As culturas, onde os saberes tradicionais são preservados, estão em
constantes evolução e aperfeiçoamento, e isso se dá com a transmissão deles
entre as gerações. Dessa feita, a partir da exploração desse tipo de conheci-
mento, de modo prejudicial aos povos, a própria cultura irá sucumbir ante
as intermitentes intervenções de culturas estranhas, na busca pela sua apro-
priação, uma vez que, ainda que os conhecimentos tradicionais sejam com-
plexos e amplos, são, assim como a natureza, singelos, e podem não resistir
às investidas encafifas (CAMARGO, et. al., 2006).

A proteção dos conhecimentos tradicionais, significa, portanto, asse-
gurar o próprio direito à diversidade cultural que todos possuem, de forma
igualitária e sem ressalvas, e ao meio ambiente, ecologicamente, equilibra-
do, pois suas práticas são desenvolvidas em harmonia com a natureza. Por
isso, deve haver o (re)conhecimento das diferenças entre os povos e o res-
peito mútuo, que atingem, crucialmente, as comunidades autóctones.

Destarte, resta evidente que o conhecimento tradicional das comunida-
des indígenas integra o patrimônio cultural e, como tal, deve ser preservado,
até mesmo para garantir a sobrevivência dessas coletividades, eis que a cul-
tura abrange todas as práticas, os costumes, as línguas, os usos, as religiões,
as simbologias, os sistemas de organização e convivência sociais, as formas
de transmissão do conhecimento, dentre outros.

A cultura indígena, principalmente, passou a ser protegida, com maior
ênfase, na Constituição Federal de 1988, a partir do abandono das práticas or-
fanológicas e da ideia de integração nacional dos povos originários, com o re-
conhecimento do direito à diferença, ao menos, legalmente, já que muitas das
questões enfrentadas ainda são latentes, como as territoriais e o direito de man-
terem sua identidade cultural como povos, etnicamente, diferenciados.

A Carta Federativa reconheceu a cultura como formadora do meio am-
biente, que abrange bens naturais e culturais, representando o conjunto unitário
de elementos naturais, artificiais e culturais que favoreçam o desenvolvimento
equilibrado da vida, em todas as suas formas (SILVA, 1995). Logo, o meio
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ambiente cultural facilita o reconhecimento do patrimônio cultural imaterial
(composto, também, pelos bens intangíveis, como a cultura, a historicidade, a
identidade de um povo), pois este é proporcionado por aquele, e, por intermédio
das práticas culturais sustentáveis, se mantém o meio ambiente.

O meio ambiente cultural está, intimamente, relacionado com a manu-
tenção da vida, das relações humanas e, destas, com o meio social e com a na-
tureza, que é o supedâneo para que o ser cultural se desenvolva. Especifica-
mente, às comunidades aborígenes, essa característica é premente, sendo
indissociável o patrimônio cultural imaterial dos recursos naturais, conectados
por intermédio das práticas sociais e organizações culturais que potencializam
o aproveitamento ecológico do meio ambiente e da biodiversidade, viabiliza-
das pelos conhecimentos, que devem ser preservados (LEFF, 2006).

Meio ambiente e desenvolvimento estão interligados, posto que este
depende daquele, que deve ser mantido equilibrado, exigindo sua tutela, de
forma efetiva, pois, se assim não for, o desenvolvimento não será sustentá-
vel; logo, as gerações futuras arcarão com menos liberdades. Destarte, as
formas de crescimento, consideradas como não sustentáveis, não podem ser
tidas como desenvolvimentistas. É por isso que a rentabilidade mútua, o de-
senvolvimento com a preservação do meio ambiente, irá assegurar a manu-
tenção da biodiversidade, em nível global, posto que o meio ambiente – ou
as consequências de sua degradação - desconhece fronteiras.

Fernández, Aldama et. al (2002, p. 08), ao tratarem sobre questões de
biodiversidade, conservação, uso sustentável e a repartição dos benefícios,
demonstram inquietação quanto aos conhecimentos tradicionais, que, diante
do avanço científico, necessitam de proteção concreta para que sejam pre-
servados, e, quanto utilizados em grande escala, pelo domínio público, que
seja observado o retorno, como benefícios, para os seus detentores:

Personas ajenas a las comunidades indígenas y tradicionales han documentado
durante siglos el conocimiento y coletado materialies biológicos. Porciones
significativas de su diversidade natural y su conocimiento han sido registradas,
reproducidas y disseminadas ampliamente. Com la emergência de la biopros-
pección moderna, este proceso se incrementa durante los años recientes. [...] no
obstante, el reconocer el problema y desarrollar um código de ética no cambia
el hecho de quel el conocimiento há sido puesto para el domínio público y
usado para desarrollar produtos farmaéuticos sin ninguna distribución de bene-
fícios o ningún reconocimiento de los autores colectivos.

A preocupação é legítima e necessária, sob o risco de que as sociedades
originárias sejam, extremamente, prejudicadas com a descaracterização de
seus conhecimentos a partir do momento em que forem sendo apropriados
por terceiros interessados. Considerando que as sociedades autóctones e
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suas culturas estão, profundamente, ligadas ao território, o direito ao meio
ambiente, ecologicamente, equilibrado, se revela como questão fundamental
para que aquelas se desenvolvam e evoluam naturalmente.

Ademais, o patrimônio cultural imaterial se revela geral e intangível;
contudo, científico, eis que formado pelo conhecimento, pela sabedoria e pelas
práticas sociais. A necessidade de uma proteção especial se dá por conta da
especificidade das culturas e dos conhecimentos, que são antropológicos, his-
tóricos, coletivos e subjetivos, pois, consoante Dantas (2006, p. 90), “[...] por
ser coletivamente construído, possuem características marcantes de relações
compartilhadas, de intercâmbios, de solidariedades, o que os difere, substan-
cialmente, do caráter individualista da propriedade privada”.

O multiculturalismo está legitimado por meio da proteção às culturas, às
suas manifestações e aos diversos grupos sociais que as atêm. Portanto, o pa-
trimônio cultural ultrapassa a ideia de bens intangíveis para atingir uma cole-
tividade de grupos originários, bases da sociedade brasileira, suas identidades
e expressões culturais e as suas possibilidades de desenvolvimento. Diante
disso, a Carta Federativa reconhece e protege a diversidade cultural, resguar-
dando direitos coletivos associados à bio e à sociodiversidade; ou seja, recep-
cionou o socioambientalismo, protegendo os bens e direitos ambientais, como,
por exemplo, ao prever a função social da propriedade, a participação social
em questões ambientais, dentre outros (SANTILLI, 2005).

Dessa feita, os valores da conservação das identidades étnicas e cultu-
rais, e das práticas tradicionais, restaram evidenciados como recursos con-
dicionantes à gestão ambiental e de manejo dos recursos naturais em escala
local, mas, ao mesmo tempo, atingem um espaço maior, na medida em que
favorecer a preservação da natureza. Justifica-se, plenamente, a atenção es-
pecial dada, pela Constituição Federal brasileira, à preservação dos conhe-
cimentos tradicionais, portados pelos povos originários, pois, além de as-
segurar a eles o direito de existirem, de modo salutar, ainda asseguram a
diversidade cultural da sociedade brasileira e a diversidade biológica, ante
às práticas e às técnicas dos povos, não agressivas ao meio ambiente.

Em território brasileiro, existem muitas populações indígenas que man-
tém um contato intermitente com a cultura urbanizada, tendo conhecimento
da Língua Portuguesa, fazendo uso das tecnologias, e, inclusive, sendo inse-
ridas em programas sociais e políticas públicas, dentre estas, a educação.

Nesse ponto, por um lado, é imprescindível que haja uma especial aten-
ção para o desenvolvimento e aplicação dos métodos pelos quais se desenvol-
vem a educação indígena, tanto com a criação de escolas, quando pela escolha
dos conteúdos, e como estes devem ser ministrados. O principal objetivo sem-
pre deve ser o fomento à continuidade da cultura, à garantia de que esta seja
mantida no grupo, mas, também, para que seja conhecida pelas outras formas
culturais, e, em decorrência disso, respeitadas (SILVA, 1981).
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É imprescindível que, para que a diversidade cultural se afirme, bem
como, os direitos sociais, a dignidade e a igualdade – consequentemente, o
direito à diferença -, em especial, à questão indigenista, aos povos originá-
rios deve ser salvaguardada a sua manutenção, que se dá com a garantia de
que novéis gerações de descendentes indígenas tenham assegurado o acesso
ao conhecimento da cultura, característica da comunidade que descende
(MONTE, 2006).

É nesse contexto que se insere a educação ambiental e sua importância
para preservar as culturas tradicionais indígenas, tendo em vista que ela incen-
tiva o uso racional e salutar do meio ambiente, assim como os povos indígenas
o fazem e, por esse mesmo motivo, entende-se que tais culturas devem ser pre-
servadas e permitido o seu pleno desenvolvimento, posto que auxiliam na
busca pela preservação/recuperação do meio ambiente alterado/destruído.

A educação ambiental pode viabilizar o Ecodesenvonvimento, o uso dos
recursos naturais, de forma medida e racional, e os benefícios dessa prática a
toda coletividade, sendo, antes de qualquer coisa, um processo de incentivo à
assunção da responsabilidade coletiva da preservação do meio ambiente e
como um exercício de cidadania. Nessa óptica protetiva e preservacionista,
os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas também podem ser bene-
ficiados por essa forma de educação, posto que, pela sua importância para a
preservação do meio.

Considerando que o meio ambiente é o espaço onde todos os seres
vivos habitam, é importante esclarecer alguns aspectos conceituais e bioló-
gicos, para pautar o que se estabelece na relação homem X natureza. O ser
humano interage com seu habitat e, para viver bem, deve estabelecer uma
relação de harmonia com o meio em que vive. Para isso, necessita de conhe-
cimento acerca daquilo que o rodeia para viver bem e em perfeita sincronia
com o seu meio de convivência. Assim, Sirvinskas (2005, p.28) define que
ambiente é o lugar onde vivem os seres: “Esse habitat (meio físico) interage
com os seres vivos (meio biótico), formando um conjunto harmonioso de
condições essenciais para a existência da vida como um todo”.

Diante das problemáticas identificadas – como a crise ambiental e a
necessidade de se buscar alternativas para a sua superação -, a educação am-
biental se revela como uma ferramenta de imprescindível valia, principal-
mente, porque, atualmente, os sistemas informativos têm um alcance con-
siderável, e possibilitam a maximização das formas de motivação para o
desenvolvimento de atividades que visem à qualidade de vida. A educação
ambiental adota um caráter transformador, pois vincula as pessoas ao obje-
tivo precípuo, que é a manutenção do meio ambiente saudável, possibilitan-
do um desenvolvimento com sustentabilidade.

Nessa seara, a sustentabilidade se apresenta como requisito que, ao mesmo
tempo, é preliminar e integrador quanto à assunção de responsabilidades na
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manutenção do equilíbrio nas relações humanas, de forma ética, com fins de
assegurar o bem-estar social. As novas propostas pedagógicas visam à cons-
cientização, à alteração nas formas comportamentais, à definição de compe-
tências e à participação das pessoas, dos alvejados pela educação ambiental
(REIGOTA, 1998).

Diante da gama de conhecimentos tratada pela educação ambiental,
que tem o condão de relacionar vários temas, correlacionados pela necessi-
dade da preservação ambiental para a própria existência humana, de forma
salutar, esses conhecimentos se conectam e se ampliam, proporcionando
uma mudança de valores voltados para uma integração harmoniosa entre
pessoas e meio ambiente, despertando a própria cidadania.

Por isso, pode-se afirmar que a educação ambiental é um tema multi-
facetado, uma vez que atinge várias áreas do conhecimento, permeando,
todas, de forma incisiva. O motivo para tanto é que a própria questão am-
biental é complexa, necessita que todos os ramos do saber estejam conecta-
dos para poderem atender ao que Leff (2001) denomina de complexidade
ambiental. A partir do aprendizado social, com base no contato, no diálogo,
no compartilhamento de conhecimentos, saberes e informações que a edu-
cação ambiental pode desenvolver soluções hábeis para as realidades con-
temporâneas complexas a partir da mudança de paradigmas.

A preservação dos saberes tradicionais dos povos indígenas se insere
como uma alternativa para que essa situação negativa entre a relação huma-
no X natureza seja revertida, pois seus conhecimentos devem ser preserva-
dos, preservando-se o grupo que, consequentemente, continuará a tratar os
recursos naturais de forma sustentável. Para tanto, eles devem ser conheci-
dos, entendidos, respeitados, para que posam ser preservados, e o instru-
mento para essa salvaguarda é a educação ambiental, exigindo um espaço
para o debate, a comunicação entre os vários tipos de saberes, que pode ser
conduzida pela educação ambiental, que trabalha com a práxis da constante
reflexão crítica, como leciona Sauvé (2005, p. 319): 

Por certo, outras representações do meio ambiente podem ser identificadas e
caracterizadas. Por exemplo, o meio ambiente — território entre os povos
indígenas (onde a relação de identidade com o meio ambiente é particular-
mente importante) ou, ainda, o meio ambiente — paisagem, o dos geógra-
fos, que abre caminho para a interpretação dos contextos locais, destacando
sua dinâmica de evolução histórica e seus componentes simbólicos. A rela-
ção com o meio ambiente é eminentemente contextual e culturalmente de-
terminada. Portanto, é mediante um conjunto de dimensões entrelaçadas e
complementares que a relação com o meio ambiente se desenvolve. Uma
educação ambiental limitada a uma ou outra dessas dimensões fica incom-
pleta e alimenta uma visão enviesada do que seja “estar-no-mundo”.
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Com a educação para a cidadania, com consciência, e para a saúde, é
possível a elaboração de uma patrimônio pedagógico, que valoriza a diver-
sidade cultural humana e estimula pensamentos e práticas na educação am-
biental. Nesse sentido, pode-se falar em Ecopedagogia, ou seja, é a Peda-
gogia com um fim ecológico, que é dinâmica, relacional, interativa  inter,
trans e multidisciplinar, pois, como explica Guimarães (2004, p. 39), “O que
se busca é a recuperação de uma “harmonia ambiental”, que supõe uma nova
maneira de estabelecer as relações com a Terra, respeitando o direito à vida
de todos os seres que nela habitam”. 

É evidente que a questão do meio ambiente desconhece fronteiras, de-
vendo ser uma preocupação comum a todas as pessoas e de todos os Esta-
dos, haja vista que, como explicam Gutiérrez e Prado (2000, p. 38), “A di-
mensão planetária reflete e requer uma profunda consciência ecológica,
que é, em definitivo, a formação da consciência espiritual como único re-
quisito no qual podemos e devemos fundamentar o caminho que nos conduz
ao novo paradigma”. 

Portanto, a educação ambiental é concebida para ser um instrumento
capaz de gerar um processo educativo que conduza as sociedades a um saber
ambiental, calcado em valores éticos e em regras políticas, destinadas tanto
ao convívio social. E uma prática coletiva, que implica na cidadania ativa,
participativa, haja vista que todos os seres humanos necessitam, de igual
forma, que o meio ambiente seja equilibrado, salutar, para que todas as for-
mas de vida possam existir, além de se assegurar o acesso às futuras gera-
ções, de uma natureza preservada (TANNER, 1978).

A partir dessa óptica, a educação ambiental se volta para o despertar,
ou para a manutenção, do senso de pertencimento, assim como mantêm os
povos originários, de uma responsabilidade compartilhada por todos, or-
ganizada, socialmente, para que sejam compreendidas as causas e os efeitos
da atual crise ambiental, e, consequentemente, a busca de sua superação.
Nesse sentido, Carvalho (1998, p. 19) destaca a relação dos povos indígenas
com o meio, apontando que“ [...] as culturas se desenvolvem dentro dos li-
mites e possibilidades da natureza que as circunda [...] a ação destes povos
sobre a face da Terra tem criado novas paisagens no mundo natural”.

Além disso, a educação ambiental trabalha para a construção de uma cul-
tura ecológica, que insira o ser humano, novamente, como parte do habitat.
Portanto, a sustentabilidade é uma conduta que exige uma consciência ética,
esta que está, intrinsecamente, relacionada com o exercício de cidadania, de
participação social a partir da assunção da responsabilidade compartilhada. 

A educação ambiental, por conseguinte, atende a uma racionalidade am-
biental, esta que deve ser praticada por meio da transdiciplinariedade, que
restabeleça o ser humano como parte da natureza, do meio que habita, favor-
ecendo as interações entre os meios físico e biológico. Leff (2001, p. 134)
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afirma que a racionalidade ambiental é um produto da própria educação am-
biental, pois ela favorece a elaboração de “[...] um conjunto de interesses e
de práticas sociais que articulam ordens materiais diversas que dão sentido
e organizam processos sociais através de certas regras, meios e fins social-
mente construídos”.

Todas essas especificidades conduzem à evidência de que os povos in-
dígenas, e seus saberes, atendem aos quesitos da Ecopedagogia, do Ecode-
senvolvimento, posto que são sustentáveis, a partir do agir do ser humano
em consonância com a natureza, como parte dela, posição e consciência ne-
cessárias a serem tomadas por todas as sociedades, na tentativa de reverter
a crise ambiental, por meio de uma consciência e uma educação ambiental
voltadas à preservação da natureza (GUIMARÃES, 2004).

A educação ambiental, por sua transdiciplinariedade, transcende a im-
portância da responsabilidade coletiva da implementação de seus princípios
básicos, objetivos e estratégias, assim como o seu incentivo, a busca pela efe-
tivação das práticas, ecologicamente, corretas e sustentáveis. É um dos prin-
cipais instrumentos de acionamento da responsabilidade social, pois permite
envolver todas as pessoas em um sentimento de responsabilidade coletiva
quanto à preservação da natureza e à reversão dos processos de desenvolvi-
mento insustentáveis, que acabaram por deflagrar a atual crise ambiental.

Como demonstrado, a cultura indígena é parte integrante, e de extrema
importância, do arcabouço cultural do Brasil, sendo premente a sua preser-
vação e valorização, para que se garanta a diversidade cultural e, em decor-
rência disso, a manutenção dos próprios povos indígenas, haja vista que, por
intermédio da educação, eles podem perpetuar sua cultura ao repassar, para
os jovens, os conhecimentos adquiridos e acumulados na comunidade.

Assim, a educação ambiental visa a um desenvolvimento ecológico,
ou seja, um Ecodesenvolvimento, favorecendo que a vida no planeta seja
assegurada, e que ela possa ser desenvolvida com qualidade, a partir da
conscientização de todos os cidadãos, para que eles exerçam sua cidadania
de forma positiva, veiculando a proteção do meio onde habitam e a quali-
dade de seu modo de vida – sustentável.

É clarividente a riqueza e a diversidade dos conhecimentos tradicionais
dos povos indígenas e a sua importância para a manutenção da diversidade
social, biológica e cultural, haja vista que esses saberes são históricos, trans-
mitidos de forma intergeracional, aperfeiçoados no decorrer do tempo e
sempre em ajuste com o local habitado, em observância às práticas e técnicas
mantenedoras do meio ambiente em equilíbrio.

A conservação das sociedades originárias, e de suas características, se
revela como um exercício de direitos humanos, na medida em que garante
aos povos o direito à diferença e à autodeterminação. Essa posição norma-
tiva de proteção às minorias étnicas, muitas vulneráveis à ação de pessoas
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advindas de outros segmentos sociais, garante a manutenção da diversidade
cultural e patrimonial do país, bem como, do meio ambiente equilibrado,
posto que os saberes tradicionais são sustentáveis.

Portanto, restou evidenciada a importância dos povos indígenas e dos
seus conhecimentos para a sócio e a para biodiversidade, posto que todas as
práticas que desenvolvem possuem características próprias, peculiares de
cada comunidade, mas, em comum, apresentam a preservação da natureza
a partir de técnicas não hostis, assegurando a harmonia da relação pessoa X
natureza, mantendo-se inseridos no meio onde vivem, retirando seu sustento
dele, mas, também, preservando-o, exemplo que deve ser observado e per-
petrado pelos demais segmentos sociais, a fim de assegurar o meio ambiente,
ecologicamente, equilibrado, e, assim, possibilitar que as futuras gerações
acessem esses recursos e deles, igualmente, possam usufruir, com qualidade
de vida.

Outrossim, como demonstrado, a educação ambiental é um dos prin-
cipais instrumentos de acionamento da responsabilidade social, pois permite
envolver todas as pessoas em um sentimento de responsabilidade coletiva
quanto à preservação da natureza e à reversão dos processos de desenvolvi-
mento insustentáveis, que acabaram por deflagrar a atual crise ambiental.

O Estado assume um papel imprescindível, pois, diante de sua obriga-
ção de promover a preservação da natureza, dispõe das políticas públicas
para buscar essa efetivação desse objetivo, pois elas servem como ferramen-
tas por meio do qual é possível a implantação da educação ambiental. A edu-
cação ambiental, ao ser conduzida para o interior das escolas, como um tema
transdisciplinar a ser tratado em todos os níveis de ensino, pratica a cons-
cientização das pessoas para a preservação ambiental, da mesma forma que
atinge a toda a sociedade, por meio da educação informal.

Assim, a educação ambiental pode ser exercitada para a condução de
um desenvolvimento ecológico, ou seja, um ecodesenvolvimento, favore-
cendo que a vida no planeta seja assegurada, e que ela possa ser desenvolvida
com qualidade. Por isso, serve como instrumento para garantir a manutenção,
a proteção e o desenvolvimento dos saberes tradicionais dos povos indígenas,
viabilizando a preservação de suas culturas e comunidades que, por sua vez,
garantem uma intervenção não maléfica ao meio ambiente.

Tais povos e seus saberes, igualmente, podem contribuir com a cons-
cientização de todos os cidadãos, para que eles exerçam sua cidadania de
forma positiva, veiculando a proteção do meio onde habitam e a qualidade
de seu modo de vida – sustentável e, de forma recíproca, que estes respeitem
e preservem aqueles, e as suas práticas.

Uma das principais características da educação ambiental, nesse sen-
tido, é a interrelação dos vários saberes, advindos de diferentes áreas do co-
nhecimento, que são reunidos, relacionados e aplicados com fins de preservar
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os recursos naturais, assegurar que os seres humanos se realoquem e assu-
mam seu espaço no habitat ao qual pertencem e o preservem, para as pre-
sentes e futuras gerações.

CONCLUSÃO
Assim, a partir de um estudo histórico, legal, antropológico e social resta
demostrada a importância que a diversidade e a riqueza dos conhecimentos
tradicionais dos Povos Indígenas, especificamente, no Rio Grande do Sul,
exercem para a preservação do meio ambiente, uma vez que suas práticas
mostram-se sustentáveis e pouco lesivas à natureza.

O que se verifica é que, embora previsões legais internacionais e nacio-
nais tenham demonstrado certo avanço quanto a valorização dos povos indí-
genas, o que se percebe é a insuficiências dessas medidas para que o respeito
a esses povos e o reconhecimento de seus saberes sejam, de fato, efetivados. 

Nesse sentido, a Educação Ambiental constitui-se como uma importante
ferramenta da tutela dos saberes tradicionais dos povos indígenas, que corro-
boram para a efetivação do Ecodesenvolvimento, fomentando a transforma-
ção social, e incentivando o sentimento de responsabilidade coletiva, de modo
a viabilizar a prática cidadã, a fim de buscar alternativas sustentáveis para se
reverter a crise ambiental e assegurar a todos um desenvolvimento e ambiente
saudáveis, com qualidade de vida, para estas e as futuras gerações.
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DIREITOS HUMANOS NA AMÉRICA LATINA:
FUNDAMENTAÇÕES E PERSPECTIVAS
DESCOLONIAIS1

Maira Damasceno
Mestranda em Ciências Sociais
CAPES/UNISINOS/RS

Resumo: A noção de Direitos Humanos no Brasil é historicamente desvir-
tuada ou marginalizada. Se Direitos Humanos é, para o senso comum,
sinônimo de “defender bandido”, o direito das comunidades indígenas
é visto como “ter privilégios”. Discursos como esses, ignoram ou querem
ignorar o processo histórico espoliador ocorrido na América, especial-
mente com os povos nativos. Possuidores de outra cosmovisão tiveram
seus processos de identidade negados e marginalizados, além de sua
humanidade posta em questão a fim de legitimar todo o tipo de violência
e exploração. Esse pensamento diferenciador imposto por europeus
acaba por instalar um sistema que seleciona os sujeitos passíveis de pos-
suir algum tipo de proteção ou direitos. Os Direitos Humanos, nesse sen-
tido, mantém sua seletividade não conseguindo ser plural, ou seja, aco-
lher outras concepções, além daquelas impregnadas pelo colonialismo
europeu e a falácia evolucionista do universalismo. A partir disso, este
ensaio crítico pretende discutir e contribuir com fundamentações e pers-
pectivas descoloniais para os Direitos Humanos a partir da América Lati-
na, ou seja, os processos próprios do sul, não desconsiderando os histó-
ricos e contexto envolvidos, além das cosmologias e racionalidades
próprias das comunidades do sul. 

Palavras-chave: Direitos Humanos;América Latina; Descolonialidade;Povos
Indígenas

Resumen: La noción de Derechos Humanos en Brasil es históricamente des-
virtuada o marginada. Si los derechos humanos son, para el sentido
común, sinónimo de “defender bandido”, el derecho de las comunidades
indígenas es visto como “tener privilegios”. Discursos como estos, ignoran
o quieren ignorar el proceso histórico espoliador ocurrido en América, es-
pecialmente con los pueblos nativos. Los poseedores de otra cosmovisión
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tuvieron sus procesos de identidad negados y marginados, además de su
humanidad puesta en cuestión a fin de legitimar todo tipo de violencia y
explotación. Este pensamiento diferenciador impuesto por europeos acaba
por instalar un sistema que selecciona a los sujetos pasibles de poseer
algún tipo de protección o derechos. Los derechos humanos, en ese senti-
do, mantienen su selectividad no consiguiendo ser plural, o sea, acoger
otras concepciones, además de aquellas impregnadas por el colonialismo
europeo y la falacia evolucionista del universalismo. A partir de eso, este
ensayo crítico pretende discutir y contribuir con fundamentos y perspectivas
descoloniales para los Derechos Humanos a partir de América Latina, o
sea, los procesos propios del sur, no desconsiderando los históricos y con-
texto involucrados, además de las cosmologías y racionalidades propias
de las comunidades del sur

Palabras clave: Derechos Humanos; AméricaLatina; Descolonialidad;
PueblosIndígenas.

1 INTRODUÇÃO
Os “Direitos”, do modo como foram transferidos pela elite europeia através
do colonialismo, somente favorecem e reproduzem a própria classe privi-
legiada, mantendo a hierarquia diferenciadora que se define como superior
e racional. Esse pensamento diferenciador imposto por europeus acaba por
instalar um sistema que seleciona os “sujeitos” passíveis de possuir algum
tipo de proteção ou direitos. 

A noção de direitos humanos europeia foi construída em contexto hé-
tero normativo, para e por homens brancos europeus e assim foi aplicada
mundo afora. Eram os hacienderos del rey2 que detinham esses direitos e
não os índios escravizados. Da mesma forma na África do Sul durante o re-
gime de apartheid, quem detinha o “direito” de segregar eram os brancos
colonialistas, não havia direitos para os nativos marginalizados. De forma
semelhante, no Brasil contemporâneo, quem possui o “direito” são os gran-
des fazendeiros, detentores do agronegócio, que vandalizam as comunida-
des indígenas e ainda assim, muitas vezes, são considerados “vítimas” à
sombra da Constituição Federal. 

Nesse sentido, os discursos dos Direitos Humanos fazem um contraponto
a esses discursos e “direitos” há tanto tempo naturalizados e oficializados por
castas de privilegiados que homogeneíza, inferioriza e desqualifica a fim de jus-
tificar suas relações de poder e posições excludentes. Segundo Costas Douzinas,
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Lutas por direitos humanos são simbólicas e políticas: seu campo de batalha
imediato é o significado de palavras, tais como diferença, igualdade ou se-
melhança e liberdade, mas, se bem sucedidas, elas acarretam consequências
ontológicas, transformam radicalmente a constituição do sujeito jurídico e
afetam a vida das pessoas. (2009, p. 265)

As controvérsias causadas pelo discurso de Direitos Humanos, aqui no
Brasil, derivam de seu papel contestador das estruturas tradicionalmente
aceitas como “normais” para uma população treinada e alienada pelo euro-
centrismo histórico em todos os âmbitos de suas vidas. A apropriação desses
discursos por populações marginalizadas somente demonstra o desigual,
violento e seletivo processo colonialista, bem como a luta dessas populações
por reconhecimentos diversos. Por isso, readequações teóricas são neces-
sárias para que as realidades sejam bem representadas e combativas dos pro-
cessos geradores das desigualdades.

O histórico, comumente utilizado pelos teóricos dos Direitos Humanos,
traz a Europa e seu pensamento liberal como fundadores desse direito. Se-
gundo Fernanda Frizzo Bragato, 

A principal característica dessa tradição é o empoderamento dos indivíduos
por meio da concessão de direitos decorrentes da autonomia e do exercício
do livre-arbítrio, decorrentes de sua racionalidade [...] os direitos humanos
são considerados um projeto moral, jurídico e político criado na Modernidade
Ocidental e que, depois de ter sido suficientemente desenvolvido e amadu-
recido, foi exportado ou transplantado para o resto do mundo. Como conse-
quência, as origens dos direitos humanos têm pouco ou nada a ver com a his-
tória e a racionalidade dos povos não ocidentais (2014, p.205).

Discursos de Direitos Humanos com contextos e históricos latinos se
fazem necessários do mesmo modo que se fazem necessárias teorias desco-
loniais em diversas áreas como história, antropologia, sociologia, medicina
e educação, em que o ponto de partida sejam os processos próprios do sul,
não desconsiderando os históricos e contexto envolvidos, além das cosmo-
logias e racionalidades próprias das comunidades do sul. 

A perspectiva descolonial não tem a pretensão de voltar ao tempo e es-
sencializar questões, porém, questionar a pretensa hegemonia de narrativas
do pensamento europeu difundidas na América Latina durante os quinhentos
anos de invasão, que acabou por invisibilizar e marginalizar diversas outras
formas de ser, de saber e de fazer.

Os Direitos Humanos da maneira colonial como estão fundamentados
contemporaneamente somente favorece uma “interculturalidade funcional”,
que conforme Catherine Walsh (2012) é aquela que reconhece as diversidades
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e as pretende incluir no sistema vigente, tornando-as úteis a esse sistema.
Para que a fundamentação do discurso dos Direitos Humanos trabalhe em
conjunto com as comunidades invisibilizadas e reconheça os processos tí-
picos do sul é preciso descoloniza-la, isto é, rever e questionar conceitos e
questões consideradas esgotadas favorecendo uma “interculturalidade crí-
tica”, onde, segundo WALSH, o ponto de início é o problema da estrutura
colonial, portanto questiona o sistema vigente e seu padrão de diferenciação
“[...] o problema central de que parte a interculturalidade [...] é a diferença
construída como padrão de poder colonial que segue transcendendo prati-
camente todas as esferas da vida” (WALSH, 2012, p.65). 

Em 1492 iniciam outros ciclos em Abya Yala3. São a partir desses con-
textos, de forma crítica, que devem ser fundamentadas as teorias e práticas
realizadas aqui.

Somente com uma boa fundamentação, coerente com as realidades la-
tino americanas, os Direitos Humanos poderão ser compreendidos e toma-
dos como um compromisso de todos.

2  COLONIALISMO NA AMÉRICA LATINA – UM
hISTÓRICO DE DESRESpEITOS SELETIVOS.
Se partirmos de uma perspectiva de Direitos Humanos para a América La-
tina, que considere o ano de 1492 como ponto de início para a relação dico-
tômica e hierarquizada entre europeus e americanos, temos como exemplo
a primeira violação severa realizada por europeus em terras americanas: a
homogeneização de inúmeras comunidades e invisibilização de seus pro-
cessos identitários plurais, sendo todos igualmente nomeados “índios”.  Essa
nomenclatura demonstra o equívoco de Colombo ao acreditar ter chegado
às “Índias”, porém nos diz muito mais do que esse fato. 

O antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla (1972) conta que o
termo “índios” é uma categoria colonial e supra étnica, pois se inicia com o
colonialismo e, além de não definir o indivíduo, ainda o anula. 

Essa categoria colonial (os índios) se aplicou indiscriminadamente a toda a
população aborígene, sem levar em consideração nenhuma das profundas
diferenças que separavam os distintos povos e sem fazer concessão às iden-
tidades preexistentes [...] assim, todos os povos aborígenes foram equipara-
dos, porque o que conta é a relação de domínio colonial [...] (BATALLA,
1972, p.109) 

Assim, em 1492 cria-se a categoria homogênea e colonial chamada “ín-
dios” e sua relação direta entre a negação dos processos de identidade desde
o momento da invasão e a luta por reconhecimentos étnicos vinculados aos
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discursos de Direitos Humanos contemporâneos. Segundo o mesmo autor,
essa atitude generalizante dos europeus era necessária ao seu objetivo ex-
cludente, onde somente importava a relação dicotômica de domínio colonial
(superior/inferior) e não as peculiaridades de cada comunidade, a desquali-
ficação do “outro” era necessária para justificar a invasão, violência e ex-
ploração. As “guerras justas”4 eram comuns contra as comunidades nativas
ao menor descontentamento dos europeus, afinal, a noção de “justiça” uti-
lizada, provinha dos próprios. 

As tentativas de definir a natureza dos habitantes do espaço invadido,
agora denominados “índios”, causaram grandes debates. No ano de 1550 o
Frei dominicano Bartolomé de Las Casas foi protagonista de uma discussão
a fim de legitimar ou não as violências praticadas em nome dos reis de Espa-
nha, Portugal e o Papa: a humanidade ou não dos “índios”. O Frei denunciava
as brutalidades cometidas por espanhóis e saía em defesa dos índios baseado
na experiência empírica da convivência com estes. Afirmava alteridade, in-
dependência e soberania das comunidades, contrapondo as teses de Juan-Gui-
nés de Sepúlveda, que defendia além da superioridade espanhola para funda-
mentar a legitimidade da dominação e colonização da América, a ideia de que
as comunidades nativas eram selvagens, idólatras e canibais, sendo a guerra
um meio válido a fim de evangeliza-las. As concepções sobre as comunidades
indígenas, desse modo, sempre sofreram a desqualificação do olhar europeu,
pois até mesmo o Frei Las Casas acreditava em “guerra justa” no caso da re-
cusa à catequese. Portanto, em nenhum momento a pluralidade desses grupos
foi motivo de debates e discussões, sempre foram tratados de modo homogê-
neo e inferior, que necessitavam ser civilizados. Muitas Leis de proteção
foram perpetradas a partir desses diálogos, porém suas efetividades eram bai-
xas por sempre conterem além da tutela, brechas para a “guerra justa”. 

O segundo desrespeito severo praticado pelos europeus às populações
habitantes de Abya Yala ocorrido a partir da invasão e que tem ligação direta
com as lutas por retomadas contemporâneas de território foi a apropriação
dos espaços e dessa maneira a inviabilização do ser. A ignorância e pretensa
superioridade em relação aos povos nativos não fez com que os europeus
percebessem as tantas outras cosmovisões, ou formas de ver e se relacionar
com mundo. A terra, nesse sentido, para os povos nativos, tem outro signi-
ficado. Usa-la de forma “racional”, para as sociedades ameríndias implica
em alteridade, equidade e cuidado. Não em egoísmo, superioridade e explo-
ração como para os europeus. Dessa maneira, para as sociedades nativas a
terra não é somente um meio que deve ser dominado, mas sim respeitado. A
terra, o território representa a existência, é o lugar onde podemos ser e viver:

[...] a terra é muito mais do que um simples meio de subsistência, ela repre-
senta o suporte da vida social, as raízes do indivíduo e não serve apenas para
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a subsistência do grupo, está diretamente ligada ao sistema de crenças e co-
nhecimento indígenas. [...] a terra tem muita importância, pois é nela que
são desenvolvidas todas as práticas socioculturais e cosmológicas. A terra é
entendida [...] como mãe de todos os elementos da natureza e deles mesmo
enquanto espécie, que também é parte constitutiva do universo. (LAPPE,
LAROQUE, 2013, P.56)

Portanto, o roubo, ocupação e inviabilização do acesso a terra, impos-
sibilita a própria existência dos ameríndios, é claramente um atentado etno-
cida às comunidades nativas americanas.

Ao longo dos cinco séculos de invasão, essa usurpação foi intensifi-
cada, aprimorada e expandida. Até o século XVIII e os processos de Inde-
pendências latino americanos, as comunidades nativas viveram sob domínio
universalizante e colonial junto de suas concepções dicotômicas e inferio-
rizantes do “outro”. Quando se acredita que a situação das comunidades po-
deria mudar de status, têm-se “libertadores” com pontos de vista tão evolu-
cionistas e expansionistas quanto às da Coroa. O exemplo de BATALLA
(1972) traz a supressão do termo “índios”, no Peru de 1821, por “cidadãos
peruanos”, isto é, uma nova forma de homogeneização.

La estructura social de las naciones recién inauguradas conservó, en térmi-
nos generales, el mismo orden interno instaurado durante los tres siglos an-
teriores y, en consecuencia, los indios continuaron como una categoría so-
cial que denotaba al sector dominado baio fo¡mas coloniales, ahora en el
seno de países políticamente independientes. (1972, p.118) 

O caso do Brasil, em particular, após sua “independência” permaneceu
sobre o comando da mesma família europeia, o status do país passou de monar-
quia à Império, porém as estruturas diferenciadoras e hierarquizantes permane-
ceram as mesmas no que se refere ao status “inferior” delegado ao indígena.  

Em época republicana e “construção das nações”, as identidades de
forma geral foram alienadas por narrativas integradoras, essencialistas e
principalmente positivistas. Em prol de uma suposta “unidade nacional” e
fortalecimento econômico avançou-se sobre os territórios indígenas da
mesma forma como nos tempos coloniais. Como exemplo desses fatos, BA-
TALLA (1972) lembra-se das “frentes de expansão” como a “conquistas do
este” estadunidense, “do deserto” argentino e das bacias amazônicas trans-
fronteiriças. Ainda nesses contextos expansionistas, recordamos da anexa-
ção do território onde se localiza o Estado do Mato Grosso pelo Brasil em
função do fim da Guerra do Paraguai, Estado esse habitado pelos Guarani
Kaiowá que foram completamente desrespeitados com  suas terras doadas
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à colonos, causando consequências até os dias de hoje para sua reocupação
do território roubado em 1870. Esses casos exemplificados, segundo BA-
TALLA(1972), comprovam a persistência do status colonial mesmo após
as “independências” e o pretenso fim do colonialismo. 

Los frentes de expansión de las soc¡edades nacionales mordisquean incesan-
temeirte los límites de la que todavia hoy se llama “frontera de la civiliza-
ción”; son los nuevos territorios de conquista y, en tal condición, los indios
que los habitan son nuestros enemigos -por más que las legislaciones res-
pectivas los declaren ciudadanos de tal o cual país. El tiempo se detuvo: al
indio hay que dominarlo, “civivizarlo”, crístianizarlo; cualquier resistencia
suya, real o imaginada, iustifica el genocidio -etapa extrema del etnocidio
conslante. El apetito de tierra es insaciable- y en América, la tierra tiene ín-
dios (1972, p.119)

Ainda segundo esse autor, ao compreendermos o “índio” como colo-
nizado, o aprendemos como um fenômeno histórico e construído, não como
algo natural ou naturalizado, mas como um dos pólos da relação coloniza-
dor/colonizado e somente assim pode ser compreendido. Apenas a partir da
autonomia dos povos e desaparecimento dessa categoria genérica e colonial
chamada “índios” é que configurará a sua libertação como colonizado. 

La liberación del colonizado -la quiebra del orden colonial - significa la de-
saparición del indio; pero la desaparición del indio no implica la supresión
de las entidades étnicas, sino al contrario: abre la posibilidad para que vuel-
van a tomar en sus manos el hilo de su historia y se conviertan de nuevo en
conductoras de su propio destino.(1972, p.123).

Desde a data de publicação desse texto, o ano de 1972, percebeu-se in-
tensos movimentos em busca de autonomias, fortalecimento das línguas e
saberes, reconhecimentos étnicos e principalmente reterritorializações, re-
sultado direto do violento e seletivo processo histórico latino americano. O
Estado tem ainda a mesma cobiça pelas terras, o mesmo procedimento es-
poliador e colonial, porém as nações Kanhgág, Guarani, Charrua, Laklanô-
Xokleng, Ticuna, Warao, Krikati, Aymará, Yanomami, Wapichana, Orinoco,
Quíchua, Arawak, Totonaca, e uma diversidade de etnias que seguem auto-
nomamente em busca de seus direitos, não de mera inserção funcional, mas
de princípios fundamentais para suas próprias existências e continuidades,
questionando os modelos impostos e roubos históricos. 
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2.1 DIREITOS CONTEMpORÂNEOS E
DESCOLONIALIDADE
As lutas das comunidades ameríndias por Direitos Humanos na atualidade
tem ligação direta com os desrespeitos seletivos severos desde a invasão e im-
posição de modelos civilizacionais por europeus no continente. O extenso
processo colonialista nunca teve suas estruturas diferenciadoras e hierarqui-
zantes questionadas ou reformuladas para que passassem a abrigar outras cos-
movisões. Pelo contrário, continuaram a reproduzir os binarismos e as velhas
concepções de teor evolucionista, inclusive na manutenção e ampliação dos
privilégios através da proteção da Lei. Segundo Ramon GROSFOGUEL
(2011) “Depois de séculos de epistemologias, conhecimentos e identidades
destruídas, a descolonização na zona do não ser passa por um processo neces-
sário de reconstrução de seus próprios pensamentos e identidades” (p.107).
As perspectivas pós colonial e descolonial5 trazem contribuições no sentido
de situar a realidade latino americana e ser uma oposição aos discursos idea-
listas, excludentes e colonialistas. Por colonial entendem-se os processos his-
tóricos que geram diferenciações e desigualdades existentes nas estruturas de
poder brasileiras e em todos os âmbitos e campos do saber. É preciso romper
com a lógica privilegiada para produzir conhecimento  acerca das realidades
latino americanas, não se trata de reverter o processo do colonialismo, mas de
questionar suas certezas e imposições para termos o reconhecimento de outras
formas de fazer e saber. Segundo Aníbal Quijano (1992, p.12) as estruturas
de poder coloniais fundadas a partir da modernidade, com bases na raciona-
lidade europeia “[...] produziram as discriminações sociais que posteriormente
foram codificadas como ‘raciais’, ‘étnicas’, ‘antropológicas’, ou ‘nacionais’,
segundo os momentos, os agentes e as populações implicadas”. Conforme
ainda o mesmo autor, estas construções intersubjetivas que são o resultado da
dominação colonial, foram apresentadas como categorias de pretensão cien-
tífica e objetiva “é como dizer que são fenômenos naturais e não da história
do poder” (1992, p.12). A colonialidade do poder é uma ferramenta de domi-
nação eurocêntrica que abrange também o saber e o ser. O mito da racionali-
dade e superioridade europeia que transforma a história em uma versão uni-
linear e evolucionista que obriga a todos seguirem seus passos para chegar ao
“estágio desenvolvido” criou dispositivos que permitiram a seletividade dos
povos e dos direitos causando grande violência e desestabilidade aos proces-
sos de identidades dos povos julgados como inferiores.

No Brasil, somente em 1988 com a Promulgação da Constituição Fe-
deral (CF), pela primeira vez na história do país, houve o reconhecimento
das sociedades indígenas. Através do Art. 231 da CF,

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicional-

SUMÁRIO



mente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens.

Portanto, oficialmente no Brasil até 1988, a pessoa ameríndia, nascida
no país, não era considerada cidadã, a não ser que optasse por “inserir-se na
sociedade nacional” saindo dos aldeamentos6 impostos pelo Estado. O ame-
ríndio que saísse da “área indígena”, para o Estado era considerado “desal-
deado” ou “aculturado”, isto é, “perdia” sua identidade e era considerado
um cidadão integrado ao sistema nacional. 

As questões relativas aos índios no Brasil sempre sofreram com o des-
respeito e a violência da tutela Estatal. Em 1910 é fundado o Serviço de Pro-
teção ao Índio (SPI), entre seus objetivos estava a integração do ameríndio
à sociedade nacional como trabalhador. Tinha também a pretensão de pro-
teger sua cultura, porém foi violento e espoliador. Acabou extinto em 1966
e substituído pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em 1967, porém,
o objetivo continuava o mesmo. Segundo Dorvalino Refej Cardoso:

(...) continuou com a mesma política do passado, onde só podiam frequentar
as escolas os filhos dos agentes nacionais. Nesse tempo, todas as escolas
eram mantidas pela FUNAI, eram federais, com propostas pedagógicas para
matar a língua e a cultura dos povos indígenas. Os estudantes indígenas con-
tinuaram sem nenhum apoio. (CARDOSO, 2014, p.22)

O “progresso” imposto pelo Estado nos anos de 1970 com a expansão
e ocupação do interior do país causou nova desestruturação para as coleti-
vidades ameríndias que eram tratadas como “empecilhos” e constantemente
deslocados e realocados, além de sofrerem perseguições, espancamentos e
chacinas caso discordassem. Estas graves situações serviram de incentivo
para a formação de Organizações Não Governamentais (ONG’s) com dis-
cursos focados nos Direitos Humanos em apoio às causas, deram maior vi-
sibilidade à luta, além da organização do primeiro Movimento Indígena Na-
cional, que colaborou e garantiu diversos direitos na recém inaugurada
Constituição Federal de 1988,  agora com uma visão plural a respeito dos
Povos Nativos e não mais de assimilação, porém ainda lhes sonegando a so-
berania sobre seus territórios, isto é, ainda com a tutela histórica, não res-
peitando a autoridade jurídica e política autônomas dessas comunidades.   

Na teoria o direito está garantido, porém novas lutas se iniciam para
essas sociedades que agora precisam garantir, na prática, seus direitos e ainda
provar que não foram aculturadas pela modernidade, apenas seguiram o ritmo
do tempo como qualquer sociedade que adapta as novas sabedorias ao coti-
diano contemporâneo. Apesar dos discursos sobre os direitos humanos, em
especial os das sociedades ameríndias, tão amplamente e historicamente
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desrespeitadas, terem avançado muito, para o senso comum ainda há a ima-
gem colonial que inferioriza e desrespeita os ameríndios, dificultando o en-
tendimento e adesão às suas causas. 

Atualmente, essas coletividades, lutam para que sua imagem afaste-
se do passado, pois a tendência ainda é querer enxergar um “índio ideali-
zado” que vive em 1500 ou então um “índio desaldeado” que não é mais
índio e principalmente ter suas terras demarcadas, para que assim possam
viver ao seu modo, com autonomia. O intenso processo de retomadas ter-
ritoriais e exigência de reconhecimentos étnicos são amplamente justifica-
dos por 517 anos de violências e desrespeitos severos aos Direitos Huma-
nos de ser e existir. 

Nesses dez anos de “Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos
dos Povos Indígenas” (DDPI)7 e vinte e nove anos de CF temos presenciado
o que Milena Peters (2010) chama de tensão constante entre os esforços para
aprofundar e ampliar direitos e os esforços para eliminar as reivindicações
ou transformar em mera formalidade. O Brasil vive um dos piores momentos
contemporâneos em relação aos Direitos Humanos. As tensões causadas por
um Governo Federal de atuação fraca, até 2016, sobre a questão das demar-
cações de terras indígenas foram substituídas por ações reais de subtração
de direitos dessas sociedades. Com os últimos acontecimentos voltam-se as
atenções ao Superior Tribunal Federal (STF) e a “tese de marco temporal”
onde somente as comunidades que estavam ocupando a terra reivindicada
em 1988 têm direito a ela. Se esta “tese” for adotada em todos os casos, será
um desastre para os povos originários e uma vitória para os ruralistas que já
estão amplamente em vantagem com o governo de Michel Temer. 

Uma perspectiva descolonial, ou seja, que considere o contexto desde
a realidade latino americana, é fundamental para que as teorias e discursos
dos Direitos Humanos a respeito das sociedades ameríndias sejam eficientes
em representar as particularidades do processo histórico diferenciador ocor-
rido, principalmente com essas sociedades.

3 CONCLUSÃO
O grande histórico de violações severas aos direitos humanos, sofrido pelas
populações nativas de Abya Yala desde sua invasão, começando pela negação
e homogeneização de seus processos de identidade, passando pelo roubo de
seus territórios juntamente da discussão se seriam humanos ou não, nos de-
monstra bem como os reflexos de toda essa violência em nome dos supostos
valores racionais europeus agem até os dias de hoje reproduzindo, desquali-
ficando, hierarquizando as instituições e relações. As dificuldades na criação,
adesão e aplicação de normas e Leis se deve à colonialidade em todos os âm-
bitos da América Latina afetando diretamente as comunidades ameríndias. 
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Os limites da realização dos discursos de Direitos Humanos somente
focados em teorias externas são notórios quando às realidades e os povos
são desfavorecidos e ignorados em seus direitos de existência e suas episte-
mologias, fazendo-se necessária a renovação teórica e prática partindo da
autodeterminação dos povos nativo americanos, delineando-se assim teorias
e fundamentação a partir das perspectivas e contextos do próprio sul. 

Em tempos de retrocessos políticos e crescimento do racismo declara-
do, inclusive com incentivo estatal e de autoridades que se sentem à vontade
para proferir discursos de ódio contra comunidades indígenas, quilombolas
e mulheres, as possibilidades de subversão e questionamentos às estruturas
de poder coloniais, de um discurso de Direitos Humanos com perspectiva
descolonial, não somente podem, mas devem somar aos esforços por eman-
cipação dos cinco séculos de falácias eurocêntricas inferiorizando e dife-
renciando “o outro” em busca de legitimidade e privilégios.

A colonialidade presente em praticamente todos os âmbitos cotidianos
da América Latina, como na educação, política e economia, demonstra a ex-
trema importância de novas perspectivas no campo das Leis e busca por jus-
tiça através dos discursos vinculados aos direitos humanos em oposição aos
discursos simplistas e desconectados das realidades e processos históricos
próprios para assim, superarmos o mito de que, segundo Enrique DUSSEL,
“A modernidade é uma emancipação, uma ‘saída’ da imaturidade por um
esforço da razão como processo crítico, que proporciona à humanidade um
novo desenvolvimento do ser humano” (2005, p.27). Nesse sentido de su-
peração, o autor propõe o termo “Transmodernidade” que seria a moderni-
dade agora reconhecendo a alteridade antes recusada, “[...] a razão moderna
é transcendida (mas não como negação da razão enquanto tal, e sim da razão
eurocêntrica, violenta, desenvolvimentista, hegemônica)” (DUSSEL, 2005,
p.29). Portanto, não se trata de voltar ao tempo e negar o passado, mas jus-
tamente em debatê-lo, questiona-lo e reconhece-lo, juntamente de suas cons-
truções e idealizações, bem como marginalizações, invisibilizações e vio-
lações severas dos direitos humanos ao longo de 517 anos de invasão e
colonialidades europeias. 
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NOTAS

1 Trabalho apresentado para a disciplina Seminário de Direitos Humanos
(2017/1) pelo Programa de Pós-Graduação em Direito o da Universidade do Vale do
Rio dos Sinos – UNISINOS, ministrada pela professora Dr. Fernanda Frizzo Bragato. 

2 Na “América Espanhola”, durante o período colonial, os indígenas eram
escravizados por fazendeiros que teriam a missão de “catequiza-los” e “civilizá-
los”. 

3 Termo da comunidade Kuna, utilizado de forma descolonial, para nomear
o continente hoje conhecido como América. 

4 Práticas escravistas ou de extermínio contra as comunidades indígenas.

5 (...) el pensamiento decolonial se diferencia de la teoría poscolonial o de
los estudios poscoloniales en que la genealogía de estos se localiza en el postes-
tructuralismo francés más que en la densa historia del pensamiento planetario de-
colonial (MIGNOLO, Walter, 2007, p.27) IN: GÓMEZ, Santiago Castro-; GROS-
FOGUEL, Ramón (orgs) El giro decolonial: refl exiones para una diversidad
epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores;
Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia
Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007  

6 A prática de “aldeamento” foi realizada contra as sociedades ameríndias
entre os séculos XVI e XX. Com objetivos de controlar a intensa e tradicional cir-
culação dessas sociedades pelos vastos territórios que ocupavam e para que outras
populações os ocupassem sem maiores atritos, foram criadas áreas para que os
ameríndios pudessem ser confinados sem incomodar os não ameríndios. 

7 Promulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 13 de Setembro
de 2007, a DDPI afirmou a igualdade de direitos das sociedades ameríndias reco-
nhecendo e respeitando suas particularidades, bem como reconhecendo a violência
e injustiça com que esses povos foram tratados ao longo da história, demonstrando
preocupação também com a colonização e alienação de suas terras, buscando ainda,
frisar a contribuição ameríndia para o patrimônio comum da humanidade. 
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O GENOCÍDIO DA JUVENTUDE POBRE E PRETA:
INSTITUCIONALIZAÇÃO BIOPOLÍTICA DO RACISMO
DE ESTADO

Verber Alves de Souza
Faculdade Mineira de Direito – Graduação
PUC – Minas Gerais

Resumo: O presente trabalho pretende ser uma infiltração no rol das pro-
duções acadêmicas, ausente de corpos, pensamentos e histórias negras,
um mecanismo de combate fulcrado no apoderamento cultural afro-bra-
sileiro, a partir, da retomada do saber histórico de suas lutas e pela des-
construção dos discursos históricos colonizados. Através de elementos de
pesquisa, os mecanismos etnocidas do sistema democrático brasileiro
serão analisados como produto do domínio colonial ocidental institucio-
nalizado na forma de um estado democrático de direito. O encarcera-
mento massivo e o genocídio institucional da juventude pobre e preta,
serão demonstrados como estratégias do poder colonial, operada pelas
máquinas coercitivas do Estado e legitimada por seus sistemas de direito.
Assim, considerando o poder e o direito como forças afirmadas no âmbito
da guerra, estratégias de emancipação serão buscadas através da insur-
gência dos saberes de luta negros e no alinhamento aos movimentos de
resistência cultural, de modo que, impulsionem alternativas de enfrenta-
mento ao corte biopolítico operado sobre o corpo social, segregado entre
sujeitos de direito e inimigos sociais deixados à morte, leia-se: corpos ne-
gros, pobres e periféricos.

Abstract: This thesis aims to be an infiltrator in the hall of academic produc-
tions, that usually are absent of body, thoughts an history of black people,
a mechanism of combat based in the empowerment of the afro-Brazilian cul-
ture, starting with the remembering of the historic knowledge of its struggles
and by the deconstruction of the historically colonized speeches. Thought
research, the ethnocide mechanism of the democratic Brazilian system will
be analyzed as a product of the institutionalized western colonial dominion,
in the form of a democratic state of law. The massive incarceration and the
institutional genocide of the black and poor youth will be showed as a strat-
egy of the colonial power, operated by the coercive machines of the state
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and legitimated by its law system. Thus, considering the power and the use
of law as pieces in a war effort, new strategies of emancipation will be de-
veloped through the insurgency of the historical knowledge of the black move-
ment, and in the alignment of the cultural resistance movements in a way that
those serve as an impulse to new confrontations alternatives against the bio
politic cut on this social body, segregating them in subjects of the law, and
social enemy’s, left to die, meaning: peripheral poor black bodies.

Palavras-chave: GENOCÍDIO ; CULTURA NEGRA;  ETNOCÍDIO; RA-
CISMO; BIOPOLÍTICA

1 - INTRODUÇÃO

“O silêncio equivaleria ao endosso e aprovação desse criminoso genocídio
perpetrado com iniquidade e patológico sadismo contra a população afro-
brasileira. E nosso repúdio, nosso ódio profundo e definitivo, engloba o in-
teiro complexo da sociedade brasileira estruturada pelos interesses capitalis-
tas do colonialismo, até hoje vigentes, os quais vêm mantendo a raça negra
em séculos de martírio e inexorável destruição.” (NASCIMENTO, 1978)

O estudo a seguir, mais do que uma projeção acadêmica neutra em re-
lação ao objeto analisado, é um mecanismo de tomada de um lugar de fala
ocupado historicamente pela racionalidade do pensamento ocidental. A falta
de percepções negras e periféricas fomenta a consolidação do domínio da
cultura europeia ao negligenciar as histórias do povo preto, suas conquistas,
glórias e movimentos de luta.

Considerando que a imparcialidade favorece o sistema de domínio, o
pesquisador se insere aqui como parte da matéria investigada, inserindo as
emoções e sentimentos suportados dentro de um corpo social no qual o es-
tigma de um corpo jovem e preto constitui o biotipo padrão do inimigo a ser
confrontado e exterminado pelo estado. É justamente por me colocar dia-
riamente no campo de luta em que uma linha separa meu corpo entre sujeito
de direito e inimigo social que me destino a falar do genocídio do povo preto.

Pretendo, portanto, analisar o movimento que sintetizou o racismo na
estrutura do Estado moderno como um mecanismo fundamental de controle,
bem como demonstrar como o biopoder faz operar o caráter ilimitado do di-
reito soberano de morte, no qual a morte do outro vai ditar a política da ordem
e da paz. Assim, desmembrando o racismo como força motriz da dominação
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colonial, tanto na desumanização das culturas dominadas, como no extermí-
nio de seus corpos e espírito, pretendo identificar na social-democracia um
estágio avançado de tal empreendimento, encontrando no signo de suas
opressões a matriz do imperialismo colonial capitalista.

A metodologia utilizará do pensamento teórico ao mesmo tempo em
que estrutura a autonomia do lugar de fala da juventude preta, concedendo
espaço acadêmico à produções de sua cultura periférica, especialmente sua
literatura, música, poesia, artes e filosofia de rua, com destaque ao movi-
mento hip-hop e ao rap através dos quais o espírito ancestral dos griots res-
guarda a preservação de nosso saber histórico e a formulação de estratégias
de luta interculturais.

2. O ETNOCÍDIO COLONIAL DA CULTURA NEGRA
O racismo é o elemento fundamental através do qual as culturas ocidentais
dissolvem seu gene de dominação nas sociedades dominadas e promovem
o esquecimento histórico de culturas inteiras. Hierarquizando o corpo social
em raças, o imperialismo colonial, difundido sua superioridade biológica
como legitimação a seu processo civilizatório, promove a desumanização
dos povos originários para em seguida implementar seus mecanismos ge-
nocidas de destruição.

Portanto, é o racismo o mecanismo que faz operar a segregação biológica
do corpo social, por meio de uma hierarquização evolucionista das matrizes
étnicas, dentro da qual o fenótipo ário-europeu constitui o modelo ideal. Tal
tecnologia decorre da atuação do poder de dominação colonial, um mecanismo
utilizado pela cultura ocidental para conquistar territórios e legitimar o exter-
mínio de povos inteiros, mecanismo este assinalado como “genocídio”.

O termo genocídio surge na segunda metade do século XX para deter-
minar o processo de extermínio promovido pelo estado nazista sobre os judeus
durante a segunda guerra mundial. Acontece que, se tal estratégia de massacre
é um elemento que constitui-se explicitamente no interior da máquina de guer-
ra colonial, efetivamente o genocídio encontra-se na base de fundação do es-
tado moderno, sendo prática há muito utilizada pela cultura ocidental. Assim,
ao passo em que o genocídio negro ganha destaque, por assimilação recente-
mente nos discursos acadêmico-teóricos, seus efeitos são sentidos desde muito
tempo pelos povos africanos espoliados pela dominação europeia.

Conforme salienta Pierre Clastres, antropólogo e etnólogo francês, o
etnocídio mais do que a morte do outro, é a eliminação do “espírito de um
povo”, do saber histórico de uma cultura inteira. Enquanto o genocídio é a
negação do outro em virtude de sua inferioridade biológica, o etnocídio é a
captura total deste outro, estratégia que consiste na absorção ou na produção
do esquecimento no interior de determinada cultura dominada. 
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Além de inferiorizar a matriz étnica dominada, por seu discurso bioló-
gico racista, faz embranquecer o saber cultural do outro, seja pela incorpo-
ração da linguagem; captura de suas narrativas e mitos; sincretismo religio-
so; embranquecimento populacional ou aculturação de seus costumes.
Portanto, o genocídio é o processo posterior à produção da inferiorização
biológica dos corpos sujeitados, um extermínio que advém da coisificação
do outro e da negação total de sua existência

Por sua vez, segundo Clastres, apesar de toda manifestação cultural
operar a partir de si mesma um corte etnocêntrico por meio do qual ela afir-
ma sua excelência sobre as demais culturas, somente a cultura ocidental é
etnocida, ou seja, somente ela atrai para si o desejo de impor sua própria cul-
tura às demais, por meio da incorporação, aculturação e esfacelamento dos
povos dominados. Tal impulso, que promove o desejo pela destruição, ex-
ploração e deterioração do meio, encontra seu cerne no sistema de produção
das sociedades estatais do Ocidente: o capitalismo. 

É exatamente por isso que ela pode conduzir ao genocídio e que se pode falar
do mundo ocidental, de fato, como absolutamente etnocida. Mas de onde pro-
vém isso? O que a civilização ocidental contém que a torna infinitamente mais
etnocida que qualquer outra forma de sociedade? É seu regime de produção
econômica, espaço justamente do ilimitado, espaço sem lugares por ser recuo
constante do limite, espaço infinito da fuga permanente para diante. O que di-
ferencia o Ocidente é o capitalismo, enquanto impossibilidade de permanecer
no aquém de uma fronteira, enquanto passagem para além de toda fronteira; é
o capitalismo como sistema de produção para o qual nada é impossível, exceto
não ser para si mesmo seu próprio fim: seja ele, aliás, liberal, privado, como na
Europa ocidental, ou planificado, de Estado, como na Europa oriental. A so-
ciedade industrial, a mais formidável máquina de produzir, é por isso mesmo a
mais terrível máquina de destruir. Raças, sociedades, indivíduos; espaço, na-
tureza, mares, florestas, subsolo; tudo é util, tudo deve ser utilizado, tudo deve
ser produtivo; de uma produtividade levada a seu regime máximo de intensi-
dade. Eis por que nenhum descanso podia ser dado às sociedades que abando-
navam o mundo à sua tranquila improdutividade originária; eis por que era in-
tolerável, aos olhos do Ocidente, o desperdício representado pela não
exploração econômica de imensos recursos. A escolha deixada a essas socie-
dades era um dilema: ou ceder à produção ou desaparecer; ou etnocídio ou o
genocídio. (CLASTRES, 2004, p.75)

2.1. DEMOCRACIA RACIAL

60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violên-
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cia policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas
universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro
horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é
primo preto, mais um sobrevivente. ( Racionais Mc’s, 1997)

Estruturada pelo mais longo processo escravagista negro do mundo, a
sociedade brasileira e sua economia na virada do século XIX implementava
seus mecanismos de guerra sobre o destino da população negra, de um lado
pela aculturação do saber histórico de sua cultura, de outro por sua vulnera-
bilização socioeconômica. Fabricando o esquecimento da ancestral história
negra, a razão ocidental e seus mecanismos coloniais consagraram ao povo
preto estigmas históricos de submissão e selvageria, destinados à coisifica-
ção de seus corpos como entidades perigosas e à legitimação do extermínio
genocida de seu contingente.

O mítico discurso que aponta a pacífica integração da cultura negra na
construção do estado nacional, omite os processos de intensa subjugação
promovida contra as culturas africanas, bem como a inigualável crueldade
do processo escravagista brasileiro. Ao contrário do que a historiografia ofi-
cial manipula como a verdade de nosso desenvolvimento histórico, a demo-
cracia racial, ideologia que mascarou o Brasil como um paraíso multirracial,
camufla o modo como o estupro cultural do negro foi sistematizado por pro-
cessos de mulatização de seus corpos, conjurado pela violação sexual da
mulher negra como meio de produção do mestiço, “atributo nacional”. 

A democracia racial, portanto, é o mecanismo que permite a manuten-
ção do genocídio negro pelo poder colonial, ao mesmo tempo em que de-
sestrutura o espírito de combate pela infiltração de suas estratégias de em-
branquecimento. Conforme ensinamentos de Abdias do Nascimento:

Devemos compreender “democracia racial” como significando a metáfora
perfeita para designar o racismo estilo brasileiro: não tão obvio como o ra-
cismo dos Estados Unidos e nem legalizado qual o apartheid da África do
Sul, mas eficazmente institucionalizado nos níveis oficiais de governo assim
como difuso no tecido social, psicológico, econômico, político e cultural da
sociedade do país. Da classificação grosseira dos negros como selvagens e
inferiores, ao enaltecimento das virtudes da mistura de sangue como tenta-
tiva de erradicação da “mancha negra”; da operatividade do “sincrestismo”
religioso; à abolição legal da questão negra através da Lei de Segurança
Nacional e da omissão censitária a história não oficial do Brasil registra o
longo e antigo genocídio que se vem perpetrando contra o afro-brasileiro.
Monstruosa máquina ironicamente designada “democracia racial” que só
concede aos negros um único “privilégio”; aquele de se tornarem brancos,
por dentro e por fora. A palavra-senha desse imperialismo da brancura, e do
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capitalismo que lhe é inerente, responde a apelidos bastardos como assimi-
lação, aculturação, miscigenação; mas sabemos que embaixo da superfície
teórica permanece intocada a crença na inferioridade do africano e seus des-
cendentes. (NASCIMENTO, 1978)

Somente nos últimos 30 anos, mais de um milhão de pessoas foram
mortas em território nacional por arma de fogo, sendo que somente no ano
de 2015 foram registrados 58.467 casos, numa média de 160 mortes por dia,
destas 73% são de corpos pretos e pardos. Os números ressaltam o caráter
genocida do estado brasileiro sobretudo ao extermínio sistemático da juven-
tude que corresponde a 58% das vítimas. Neste sentido, o genocídio do povo
negro – morrem 2,7 vezes mais negros que brancos – é imposto majorita-
riamente à sua juventude.

No que tange os índices de encarceramento e mortes, por exemplo, dentro
uma sociedade machista e misógena, enquanto o número de mulheres não ne-
gras mortas, entre 2005 e 2015, diminuiu 7,4%, a mortalidade de mulheres ne-
gras teve um aumento de 22% no período analisado, segundo dados do Atlas
da Violência de 2017. Tal permanência se observa nos índices de encarcera-
mento, onde dentro a população penitenciária feminina, 68% são mulheres ne-
gras, 31% brancas e 1% indígena, segundo dados do Departamento Peniten-
ciário Nacional (Depen). Portanto, o racismo que opera fundamentalmente.

Ao lado do fantasioso mundo da “democracia racial”, o processo aboli-
cionista cumpriu definitivamente seu papel ao permitir a institucionalização
da barbárie histórica promovida contra o povo negro brasileiro, condenando-
o permanentemente aos dissabores das injustiças sociais promovidas pelo pro-
cesso de escravidão que ao mesmo tempo em que formatou a riqueza das clas-
ses de domínio garantiu a espoliação continuada através de um preconceito
velado por trás da estrutura das relações sociais. Com o “fim da escravidão”,
pelo menos oficial, estava institucionalizado o racismo de estado brasileiro. 

Assim compreendida, a “Lei Áurea” foi um mecanismo determinante
no processo de segregação sistemática imposta ao povo negro ao coadunar
com a barbárie histórica permitindo aos senhores escravagistas a “liberta-
ção” de seus contingentes sem qualquer forma de reparação sócio-econô-
mica. Conforme o rapper Emicida, em vez de reparação histórica, “fama de
vagabundo”, assim as massas negras foram lançadas à própria sorte, sem
propriedades ou meios produtivos, foram jogadas na periferia do corpo so-
cial, lugar onde o domínio do direito não mais lhes alcançava.

2.2 DA REpRESSÃO pOLICIAL E A GUERRAS ÀS DROGAS
Inevitável no que toca o genocídio da juventude pobre e negra, a “política de
guerra às drogas” é o mecanismo que promoveu a catalisação do extermínio
cotidiano das zonas periféricas no território nacional. Sua síntese produtiva é
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utilizada para legitimar a política de morte exercida pelo Estado, no qual atra-
vés da criminalização e desumanização da periferia sobre a qual a manipula-
ção do discurso institucionaliza o perigo, é implantado um permanente estado
de exceção dentro do qual a morte do “outro” não encontra limites.

Considerando que o “consumo de drogas acompanha o homem desde
tempos imemoriais, registrando-se o uso do ópio e da cannabis há cerca de
3000 a.c.(FORTE, 2007), a formação de um mercado surge quase que ins-
tantaneamente ao marco da proibição, efeito já conhecido na política de
proibição do álcool ou cigarro. No entanto, mais que um mecanismo de mer-
cado, o tráfico é um arquétipo produtivo através do qual o Estado legitima
a invasão territorial das classes populares além de estigmatizar os corpos
periféricos como entidades perigosas, desumanizadas e coisificadas, pro-
duzindo assim efeitos genocidas.

Nos anos 1980, com a disseminação da cocaína, aumentou significativamente
a circulação de dinheiro do tráfico. As atividades ligadas ao comércio de dro-
gas ganham dimensão e passam a comandar a vida das comunidades. O tráfico
em muitas favelas assume o controle das associações SF/16203.78871-55 56
comunitárias e, na contumaz ausência do Estado, passa a fazer as vezes do
ente público. O tráfico se arma e sofistica suas bases de funcionamento. Nos
anos 1990, o crime organizado se reproduz em grupos rivais organizados que
passam a disputar os pontos de venda e as comunidades. A “Guerra às Drogas”
passa a ser o mote da atuação da polícia. Mais e mais as organizações crimino-
sas se munem de armamentos pesados, passando a recrutar meninos das fave-
las, tornando a vida nessas comunidades cada vez mais violenta. De seu lado a
polícia institucionaliza a relação com a favela nos moldes de uma verdadeira
guerra, com um forte apoio midiático, sobretudo dos programas televisivos de
maior apelo à violência. Reforçava-se assim o já presente estigma de comuni-
dades perigosas para as quais o Estado deveria agir sempre com pulso firme e
estratégia bélica. (Senado Federal: CPI – Assassinato de Jovens) 

Numa estrutura que movimenta cerca de 870 bilhões de reais por ano,
correspondente a 1,5% do PIB mundial, impensável dissociar seu funcio-
namento como decorrência de interesses múltiplos que se infiltram por todos
os lados nos estados democráticos, decadentes perante o multifacetário in-
teresse do capital financeiro global. No Brasil, a Lei 11.343/2006 é o ins-
trumento arcaico que determina as diretrizes de combate ao uso ilegal de
drogas, tendo se transformado em um mecanismo de moer gente e que atual-
mente acelera a formação da quarta maior população carcerária do mundo
com uma das polícias mais letais do mundo.

Segundo dados do Infopen de 2014, das mais de 600 mil pessoas en-
carceradas no Brasil, número que cresce dez vezes mais que o crescimento
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total da população nacional, 56% dos corpos são jovens e 67% são negros,
sendo que 27% dos crimes são de tráfico de entorpecentes. Números que
acompanham uma tendência mundial, onde o tráfico de drogas, financiado de
modo maciço pela cocaína usada pelas elites, é o principal mecanismo de cap-
tação de corpos periféricos vulnerabilizados socioeconomicamente.

Segundo Forte (2007), o combate ao uso de drogas ilícitas ganhou des-
taque mundial através da Convenção Única de 1961 da ONU, sendo incor-
porado no Brasil através do Decreto nº 54.216/64, posteriormente, incorpo-
rado na “lei de tóxicos” (Lei 6.386/76) e na recente Lei 11.343/2006. Assim
o programa de governo dos Estados Unidos, marcadamente em Nixon na dé-
cada de 70, foi propagado e incrustado nos governos políticos nacionais como
peça fundamental à garantia de soberania em sua política de morte, onde a
vida das classes dominantes decorre da morte das classes dominadas.

No Brasil, mais que uma política de governo, a proibição é um efeito
político-econômico sendo inclusive afirmado em:

Acordo de Cooperação Mútua para Redução da Demanda, Prevenção do Uso
indevido e “Combate à Prevenção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes, fir-
mado entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, assinado em 12
de abril de 1995 (promulgado pelo Decreto n.2.242/1997) e renovado anual-
mente, no qual consta expressamente nos memorandos que implementam o
acordo a obrigação de comprovar estatisticamente o aumento de prisões e con-
denações relacionadas a entorpecentes, para que a Polícia Federal receba re-
cursos para compra de equipamentos e treinamento. Não por acaso, a cada vez
que se prende um traficante com um quilograma de cocaína, a Polícia Federal
chama a imprensa e faz um verdadeiro show.” (FORTE, 2007)

Neste enredo, o discurso oficial justifica o caráter de sua legitimidade
através de “narrativas do medo e criminalização da juventude”, o que se-
gundo Santibanez, Frattari e Oliveira (2015), promove no imaginário social,
de um lado a desumanização do usuário e do traficante e de outro o anseio
por medidas punitivas, com especial intensidade sobre os corpos juvenis, o
que cada vez mais intensifica o rift entre o Estado democrático de Direito e
as garantias universais dos Direitos Humanos.

A transmissão cotidiana e massiva de programas policiais, as distorções
das narrativas diárias dos combates, a parcialidade no que toca a atuação
mortífera das políticas militares, são mecanismos estruturados ao lado da
estigmatização do perigo sobre a juventude. Apesar de serem as maiores ví-
timas do sistema econômico e político, sobre tudo dos efeitos dos confrontos
de guerra e combate ao tráfico, liderando a estatísticas de morte e encarce-
ramento, a juventude é vendida como um perigo potencial sendo seus corpos
cada vez mais vulnerabilizados na ausência de direitos.
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Se considerarmos que o Brasil tem mais de 20 milhões de adolescentes (12 a
17 anos completos, de acordo com o IBGE-Banco Sidra/Censo 2010); e
pouco mais de 520 mil policiais, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança
Pública de 2013, podemos indagar o quanto a atividade policial tem sido
violenta e proporcionalmente mais vitimizadora que adolescentes. Esses nú-
meros indicam, aproximadamente, que brasileiros correm um risco 40
vezes maior de serem mortos por um policial do que por um adoles-
cente. Contudo, as corporações policiais não aparecem nos discursos do
medo propagados pela grande mídia e raramente são apresentados projetos
de lei para ampliar o controle e a regulação das polícias. Diferente disso so-
bram propostas de lei para o endurecimento penal que afetariam diretamente
a juventude. (Santibanez; Frattari e Oliveira,2015) (grifei)

Segundo números apresentados pelo Mapa da Violência, estudo que pro-
move uma identificação da relação entre o uso de armas de fogo e os homicídios
registrados no território brasileiro, desde 1980 até o ano-base de 2014, quase
um milhão de pessoas haviam sido mortas vítimas de armas de fogo. Neste ca-
minhar, somente no ano de 2015, quase 60.000 pessoas foram vítimas de ho-
micídio no Brasil, numa taxa de 28,9 mortes por cada 100 mil habitantes.

Todavia, o número total de homicídios é marcado por uma seletividade
concreta, a morte de jovens e negros. O número de jovens assassinados no
Brasil aumentou cerca de 699,5% em 30 anos, sendo que, enquanto estes
compõem 26% da população brasileira, o número de vítimas entre 15 a 29
anos representa 58% dos homicídios registrados no território nacional.
Assim, de modo alarmante o estudo denuncia que aos 20 anos o índice de
mortalidade alcança a taxa de 67,4 mortes por cada 100 mil habitantes.
Ainda, conforme nos aponta o Atlas da Violência 2017, somente entre os
anos de 2005 a 2015, mais de 318 mil jovens foram assassinados no Brasil.

Outro fenômeno explícito da proibição e do movimento de guerras às
drogas é o encarceramento em massa promovido, onde a falta, sequer, de
uma previsão legal que diferencie o traficante do usuário, deixa aberta a bre-
cha pela qual a máquina estatal promove sua intervenção seletiva do encar-
ceramento em série, onde dois terços da população cumpre medidas provi-
sórias e 28% das penas são por crime de tráfico de drogas.

Ressalta-se ainda que, somente entre 2006, data de vigência da atual
lei de drogas, até dezembro de 2014, data relatório do Infopen, houve um
aumento de 55% da população carcerária no Brasil, mostrando sua ineficá-
cia e ao contrário sua contribuição para um encarceramento em massa, que
entre 2000 e 2014, no que tange o aprisionamento feminino, aumentou em
567%. Do número total de presos, os jovens correspondem atualmente a
55% da população total, enquanto os negros correspondem à maioria total,
entre homens e mulheres, representando 61,6% da população carcerária.
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3 - O pODER BIOpOLÍTICO
Diariamente me sinto transitar entre uma “linha abissal” que sujeita meu corpo
às definições produtivas de um poder que se de um lado me define como su-
jeito de direitos, logo em seguida me expõe como um corpo jovem e negro
habitante de uma zona periférica. Dentro de meu território encontro-me assi-
nalado sobre o signo do perigo fremente de ser morto pela atuação repressiva
das forças policiais ou vítima do confronto civil instalado ali instalado.

Assim, Michel Foucault identifica, especialmente na transição do sé-
culo XIX, que o poder de soberania se transmutara em uma tecnologia que
não mais se manifestava sobre o corpo individual como se impunha o poder
na sociedade disciplinar, mas sim, sobre a multiplicidade biológica dos cor-
pos, a partir da consideração biológica do corpo social através da qual o ra-
cismo de estado será o operador fundamental dos mecanismos coloniais.

O biopoder ou biopolítica, surge, portanto, como um mecanismo atra-
vés do qual os fluxos de vida são controlados em sua esfera biológica, de tal
modo que, controlando a produção do desejo e a disposição territorial dos
corpos, as máquinas dominantes fazem inverter sua lógica procedimental
em uma síntese de “fazer viver e deixar morrer”. Aos corpos sujeitados serão
operadas a produção padronizada do consumo capital enquanto aos corpos
de perigo serão destinadas as forças de supressão do Estado.

Em tal momento, a saúde, o equilíbrio e a segurança da população en-
contra-se vinculada ao extermínio da matriz biológica das raças inferiores,
por meio da definição do perigo como a existência do outro, naturalmente
degenerado e perigoso. Conforme assinalado por Foucault, “foi nesse mo-
mento que o racismo se inseriu como mecanismo fundamental do poder, tal
como se exerce nos Estados Modernos, e que faz com que não haja funcio-
namento moderno do Estado que (...) não passe pelo racismo.” Justamente
a partir da concepção da sociedade como um mecanismo biológico, que o
poder colonial legitima e incrusta dentro do estado moderno o caráter ge-
nocida de suas máquinas de guerra. 

Neste enredo, o direito no ocidente é o mecanismo que engendra a es-
truturação de um poder colonial sobre as relações de força que operam no
plano social. A lei é o mecanismo por meio do qual o Estado captura o mo-
nopólio da força, instituindo sua competência exclusiva de impor a guerra
e promover a morte dos corpos que lhe são sujeitados, revestindo o poder
de domínio de soberania e legitimando o exercício de sua força destrutiva.

Acontece que tal dominação somente se efetiva a partir do momento
em que se faz acreditar, no instante em que se promove a criação de verdades
interessadas, pois, tendo em vista que a igualdade de forças é condição ine-
rente ao ser, a vontade de submissão é o instrumento que castra a vontade
de poder e que segrega a luta e a resistência num dever de obediência. Para
que a guerra cesse e o estado se institua, os corpos dominados devem ser su-
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jeitados ao discurso histórico das forças dominantes a tal ponto, que o agir
se paute na norma e na ordem instituída.

Friedrich Nietzsche encontra no esquecimento uma força ativa, um me-
canismo inserido na produção de vontade que promove ao mesmo tempo o
mascaramento do passado e a castração do futuro na formatação de uma
consciência adestrada. Assim, a sociedade civilizada faz propulsar a produ-
ção do esquecimento, pois, conforme sustenta: “quanto pior “de memória”
a humanidade, tanto mais terrível o aspecto de seus costumes; em especial
a dureza das leis penais nos dá uma medida do esforço que lhe custou vencer
o esquecimento e manter presentes” (NIETZSCHE, 2009)

A construção de uma memória do esquecimento, portanto, é uma edi-
ficação constante de dominação já que a dissolução do saber histórico das
lutas condicionam a existência dos povos dominados a um eterno porvir su-
bordinado. Segundo nos apresenta a escritora Chimamanda Ngozi Adichie,
“o perigo de uma única história”, resulta exatamente na possibilidade de
construção de um ponto de vista único a partir do qual os múltiplos desen-
cadeamentos da história, de suas lutas e confrontos, serão reproduzidos pela
narrativa estigmatizante das forças dominantes.

Assim, Gilles Deleuze e Felix Guattari identificam o capitalismo como
uma máquina social que liberta sobre o corpo social seus próprios fluxos
desejantes. Seu sistema produtivo não encontra-se estagnado nas zonas de
produção fabril ou na estrutura mercantil de produção e troca, mas sim, in-
trinsecamente registrado na construção de corpos sujeitados. 

3.1 – AChILLE MBEMBE: NECROpOLÍTICA, SOBERANIA DE MORTE E
MASSACRE
Se por um lado Foucault identifica no direito e nos mecanismos de poder o
surgimento de um poder orgânico, biológico, através do qual a máquina de
guerr estatal fabrica o gerenciamento da vida, na qual a morte do outro é o
coeficiente obtido do anseio de produção capitalista, onde nada que lhe caiba
é rejeitado, expulso de seu caminho, em Achille Mbembe a política será es-
sencialmente uma força produtiva da morte.

Segundo o autor, no momento de sua consolidação, o capitalismo utilizou
da conquista colonial como modo de empreender sua instalação industrial e
difundir globalmente seu impulso produtivo. Povos inteiros tiveram suas cul-
turas dissolvidas em um projeto de inchaço produtivo, na qual a necessidade
de mão de obra e matéria-prima barata projetou a massificação de corpos nas
periferias do capital global, colocando-os às margens dos centros urbanos, de
onde poderiam ingressar cotidianamente nas zonas produtivas, coisificados
a se submeterem às lógicas padronizadas de consumo capitalista.

Ocorre que, nos últimos anos, principalmente na segunda metade do
século XX o capitalismo entra numa fase de esgotamento do seu processo
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intensivo. O ciclo cada vez mais constante de crise; a superprodução mecani-
zada em contrapeso ao desemprego estrutural (mesmo nos centro da economia
europeia); a insustentabilidade lógica-estrutural do domínio neoliberal; a in-
suficiência da social-democracia perante um capitalismo ilimitado, promo-
veram a deterioração do projeto de conquista, sentido amplamente aqui nas
porções periféricas do capitalismo global, onde a política altera seu código
genético, estruturando-se como um mecanismo de massacre em série.

O encarceramento em massa, bem como o extermínio constante obser-
vado nas ruas brasileiras, conforme apresentados acima, constituem mol-
dura exemplar do modo operacional através do qual o capitalismo hoje fa-
brica a morte como modo de escoar sua insuficiência estrutural. A
decadência de um “Estado de Bem-Estar Social” padece perante os influxos
ilimitados das grandes corporações, onde a corrupção sistêmica dos gover-
nos impelem o poder público num sentido de favorecimento de entidades
privadas, num sentido de fortalecimento do monopólio de forças coloniais.

Assim, atualmente o que ocorre é um extermínio estrutural em massa,
nesta linha o Estado através da retomada de seu domínio autoritário introjeta
no interior do corpo social os próprios elementos que lhe impelem no sentido
de sua exceção e da promulgação de um estado de sítio permanente. Segun-
do Mbembe, a ocupação colonial se concretiza em um último movimento:
o extermínio massivo dos corpos colonizados.

A “ocupação colonial” em si era uma questão de apreensão, demarcação e
afirmação do controle físico e geográfico – inscrever sobre o terreno um
novo conjunto de relações sociais e espaciais. Essa inscrição (territorializa-
ção) foi, enfim, equivalente à produção de fronteiras e hierarquias, zonas e
enclaves; a subversão dos regimes de propriedade existentes; a classificação
das pessoas de acordo com diferentes categorias; extração de recursos; e, fi-
nalmente, a produção de uma ampla reserva de imaginários culturais. Esses
imaginários deram sentido à instituição de direitos diferentes, para diferen-
tes categorias de pessoas, para fins diferentes no interior de um mesmo es-
paço; em resumo, o exercício da soberania. O espaço era, portanto, a maté-
ria-prima da soberania e da violência que sustentava. Soberania significa
ocupação, e ocupação significa relegar o colonizado em uma terceira zona,
entre o status de sujeito e objeto. (MBEMBE, 2016)

Nessas entrelinhas, o racismo, sem dúvida, é o elemento que modula
as intervenções estatais, um operador que identifica dentro do corpo social
que é o alvo a ser combatido, quem é o “inimigo” a ser exterminado. Logo
em seguida, seja pelo apelo popular ou pelo arranjo processual da morte, o
extermínio é civilizadamente estruturado e a máquina de matar segue seu
caminho do terror. Conforme salienta o autor:
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Essa forma de governabilidade difere do comando (commandement) colo-
nial. As técnicas de policiamento e disciplina, além da escolha entre obe-
diência e simulação que caracterizou o potentado colonial e pós-colonial,
estão gradualmente sendo substituídas por uma alternativa mais trágica,
dado o seu extremismo. Tecnologias de destruição tornaram-se mais táteis,
mais anatômicas e sensoriais, dentro de um contexto no qual a escolha se dá
entre a vida e a morte. Se o poder ainda depende de um controle estreito
sobre os corpos (ou de sua concentração em campos), as novas tecnologias
de destruição estão menos preocupadas com inscrição de corpos em apara-
tos disciplinares do que em inscrevê-los, no momento oportuno, na ordem
da economia máxima, agora representada pelo “massacre”. Por sua vez, a
generalização da insegurança aprofundou a distinção social entre aqueles
que têm armas e os que não têm (“lei de distribuição de armas”). Cada vez
mais, a guerra não ocorre entre exércitos de dois Estados soberanos. Ela é
travada por grupos armados que agem por trás da máscara do Estado contra
os grupos armados que não têm Estado, mas que controlam territórios bas-
tante distintos; ambos os lados têm como seus principais alvos as popula-
ções civis desarmadas ou organizadas como milícias 

4 - INSURREIÇÃO CULTURAL DECOLONIAL E O pAN
AFRICANISMO

De zona de conforto pra zona de confronto, valendo
Isso mesmo, me chame de afrontamento
(Enfrentamento - Tássia Reis)

A história dos dominantes quase nunca comporta o heroísmo dos domi-
nados e se por um lado o discurso histórico romantizou o processo de con-
quista no esplendor missionário do colonizador ocidental, de outro o corpo
social sangra as dores de sua conquista e os flagelos de sua opressão. Apagado
da historiografia oficial e negligenciado pelos currículos da formação educa-
cional, da qual a academia universitária não se exclui, ao contrário, a história
dos enfrenamentos foram silenciados pelos ritos legitimantes do poder.

Todavia, se por um lado as instituições reverberam um cansaço de
baixa intensidade em suas representações castrativas, no âmbito da insur-
gência cultural percebe-se um eclodir constante de potência. Significados
são desconstruídos e posteriormente reinventados sob o crivo dinâmico de
uma “sociedade líquida”, onde os fluxos de produção do desejo e da vontade
como ausência, são transpassados por uma potência no agir coletivo que re-
toma lugares de fala e de saberes históricos de luta.
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Assim, se por um lado o academicismo tradicional envolve-se no caldo
da mercantilização do ensino promovida pela capital em seus giros produ-
tivos, posição da qual a família, religião, política burocrática ou classifica-
ções de gênero guardam lugar, o espaço da cultura fabricada nas ruas e vie-
las; o ecoar de vozes que urgem, principalmente, da periferia, entoa uma
potência de agir que ao mesmo tempo em que escancara os fluxos coloniais
do patriarcado capitalista, promove a ressignificação originária dos perten-
cimentos e permanecimentos na estrutura societária.

Neste ponto, uma voz de peso surge da periferia aclamando tal potência
intercultural: Sérgio Vaz criador da Cooperifa (Cooperativa Cultural da Pe-
riferia):

“Já tem algum tempo que venho batendo nessa tecla, que estamos vivendo,
culturalmente falando, a nossa Primavera Periférica. Já estava mais do que na
hora dessa gente mais que bronzeada mostrar o seu valor. E quem tem valor
não tem preço. Só quem anda e não vive pelas quebradas de São Paulo, ou
ainda torce o nariz, não sabe do que estou falando. Uma evolução aos gritos
ocorre em silêncio e somente ouvidos atentos podem escutar.” (Sérgio Vaz)

Movimentos como o Hip Hop, o Rap, Saraus urbanos, Slam’s, literatura
periférica, o afro futurismo, revolução cultural queer nas artes, estruturas
comunitárias, economias cooperativistas, educação popular, linhas culturais
e formacionais nas ocupações por propriedade, entre diversas outras formas
de intervenção na síntese produtiva do ser em sociedade são atualmente os
marcos de um tempo fluído e intenso.

Dentro das linhas de resistência, o movimento negro, especificamente,
vive um momento de ápice produtivo. Decorrente da luta promovida pelos
movimentos negros durante o século XX, principalmente, a partir da década
de 60 quando a autoafirmação do negro enquanto ser da cor preta e toda a
raiz ancestral que tal signo comporta, vive-se hoje a manifesta explicitação
do embate racial penetrada nas relações sociais no Brasil.

4.1 pAN AFRICANISMO E GLOBALIZAÇÃO
Constituído como uma ideologia de luta, o pan-africanismo foi um movi-
mento denominado e intensificado em meados do século XX, apesar de suas
representações remontarem desde mesmo a experiência de Palmares, através
do qual os corpos negros vitimados pela diáspora ocidental retomaram o
saber histórico ancestral das lutas e glórias do povo africano frente a espo-
liação da cultura ocidental.

Marcado pelas experiências quilombolistas, onde movimentos de luta
e modelos estruturais comunitários foram erguidos como forma de descons-
trução do domínio colonial, os embates de resistência negra promoveram
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verdadeira desconstrução da história oficial, ao denunciarem o pseudode-
senvolvimento histórico da cultura europeia como fruto de espoliação e
roubo praticado contra sociedades históricas há muito desenvolvidas e es-
tabilizadas sobre modelos autônomos e indivisos.

Nesta linha de resistência o quilombolismo será o movimento desenca-
deado por tal espírito de luta, surgindo como modelo estrutural através do qual
a estrutura democrática é confrontada por uma criação dinâmica na qual os
saberes autóctones das “sociedades primitivas” são retomados na elaboração
de um modelo na qual as significações ocidentais são desconstruídas.

O quilombolismo surge assim como um movimento sociocultural atra-
vés do qual postula-se a retomada de diversos conceitos e signos estruturais
da organização histórica dos quilombos, tidos no Brasil como experiência
coletiva de negros fugitivos das condições de escravidão, sua história re-
monta a uma estrutura histórica e ancestral difundida por diversos povos
africanos. Conforme Beatriz Nascimento, voz de fundamental conhecimen-
to, trazido por Ratts em sua obra “Eu sou Atlântica”:

Quilombo é um conceito próprio dos africanos bantus, habitantes da África
Centro Ocidental e Leste (sic). Este conceito vem sendo modificado através
dos séculos da História do Brasil. Já em 1740, o Conselho Ultramarino de-
fine quilombo como qualquer e toda habitação que possuísse 5 fugitivos.
Entretanto os Quilombos do Brasil, como Palmares, atingiram aproximada-
mente 20 mil habitantes. O nome original vem de Angola, que em determi-
nado momento da história da resistência angolana queria dizer acampa-
mento de guerreiros na floresta, administrado por chefes rituais de guerra.
(…) Do ponto de vista de uma organização social, a África era extrema-
mente diversificada. Tudo fazia parte de um sistema. Assim o Quilombo,
neste período [século XVII] era um sistema social baseado em povos de ori-
gem caçadora [jaga ou imbangala] e por isso mesmo guerreiros. (NASCI-
MENTO apud RATTS, 1981)

Assim, apesar de o termo ter sido incorporado em território nacional
numa perspectiva de guerra colonial, como unicamente um estabelecimento
territorial de negros fugitivos, sua simbologia atrela-se ao que hoje, através
da ecologia, têm se discutido quanto a modos de produção sustentáveis e
estruturações sociais horizontais e comunitárias:

Quilombo é uma história. Essa palavra tem uma história. Também tem uma
tipologia de acordo com a região e de acordo com a época, o tempo. Sua re-
lação com o seu território. É importante ver que, hoje, o quilombo traz pra
gente não mais o território geográfico, mas o território a nível (sic) duma
simbologia. Nós somos homens. Nós temos direitos ao território, à terra.
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Várias e várias e várias partes da minha história contam que eu tenho o direito
ao espaço que ocupo na nação. E é isso que Palmares vem revelando nesse
momento. Eu tenho a direito ao espaço que ocupo dentro desse sistema, dentro
dessa nação, dentro desse nicho geográfico, dessa serra de Pernambuco. A
Terra é o meu quilombo. Meu espaço é meu quilombo. Onde eu estou, eu
estou. Quando eu estou, eu sou. (NASCIMENTO apud RATTS, 1981)

Portanto, no âmbito de uma globalização avançada, nas quais os limites
são suspensos por uma invasão de soberanias excessivas, nas quais o capi-
talismo financeiro global dita o ritmo através de suas corporações interna-
cionais, multinacionais, oligopólios, agências financeiras e organismos in-
ternacionais, a necessidade de retomada de saberes ancestrais torna-se a
força matriz através da qual os movimentos sociais devem estruturar suas
forças de luta e resistência. 

No âmbito do direito político atual, experiências como as revoluções
pluriconstitucionais operadas na Venezuela (1999), Equador (2008) e Bolí-
via (2009), onde a retomada de noções socioculturais como o Sumak Kawsay
(Buen Vivir) e o da Pachamama, fomentaram um ambiente de confronto ao
neoconstitucionalismo operado pelos interesses neoliberais, numa demons-
tração de combate autônoma e originária.

O movimento decolonialista surge assim através da afirmação inter-
cultural de nosso pertencimento latino-americano (se é que tal terminologia
nos conceitua), fazendo pulsar um movimento de desconstrução do colo-
nialismo neoliberal que ainda hoje pulsa no interior dos estados americanos.
Considerados como periferia econômica, nossos estados nacionais encon-
tram-se num limite emancipatório pelo qual adentram as forças de combate
internacionais. Tais exemplos são encontrados em Cuba, Venezuela, Peru,
Bolívia, Argentina e em solo nacional, lugares onde a reexistência por um
modelo contra hegemônico encontra-se atualmente sob o crivo revanchista
das forças capitalistas.

Há portanto uma força por surgir, através da desterritorialização dos dis-
cursos e da emancipação do próprio direito em relação a insurgência de saberes
locais autônomos, pois, “há outros direitos, outras formas de pensar o direito
baseadas em outras histórias e experiências e não apenas nos modelos epistê-
micos jurídicos ocidentais”, compreensão esta de fuga ao modelo universalista
eurocêntrico sobre o qual se estabelece o sistema jurídico moderno.

4.2 INSURGêNCIA CULTURAL: EMANCIpAÇÃO E LUTA
Se a própria lógica estrutural do estado moderno opera os fluxos de domi-
nação capitalista colonial, no qual a vulnerabilização socioeconômica do
corpo social é transpassada por uma imposição bélica do interesse das forças
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dominantes, a cultura é definitivamente o espectro indomável das associa-
ções humanas, ponto do qual são emanadas as mais diversas estratégias de
combate de resistência e de reexistência.

Assim, ao mesmo tempo em que as favelas e quebradas do Brasil so-
frem constantemente a imposição de guerra por um estado paranoico e ex-
cessivo, é dentro de seu contingente que surgem as mais variadas e potentes
manifestações culturais que, ao mesmo tempo em que libertam o ser da for-
mação estigmatizante das forças de domínio, promovem no seio das comu-
nidades a libertação de fluxos emancipatórios frente a vulnerabilização so-
cial implementada pela máquina de guerra estatal.

Conforme estudo inédito realizado por Renato Meirelles e Celso At-
hayde, “Um país chamado Favela”, a favela é essencialmente um lugar de
movimento. Se a periferia é o lugar marginal que comporta a força de tra-
balho que sustenta a base produtiva da sociedade, lugar também onde se re-
produz a lógica de guerra ao tráfico, a favela é talvez o lugar de maior pul-
sação no interior do corpo social.

O movimento é a força que move o ritmo do corpo e do espírito. Em
suas manifestações culturais, a periferia encontra no samba, soul, black, no
rap, no hip-hop o gingado ancestral dos povos africanos, reproduzindo no
meio social um caráter próprio de seu pertencimento. Não à toa, frente todas
as vulnerabilidades que lhe são impostas, os corpos favelados são os de
maior autenticidade e capacidade de inovação. 

Tal movimento observa-se especialmente  no movimento Hip Hop,
quando as ruas do Brooklyn, bairro da cidade de Nova York, que vivam mo-
mentos de tensão, foram invadidas por um movimento revolucionário. A
criação da Zulu Nation, menção especial à Afrika Bambaataa, revolucionou
uma zona periférica onde os enfrentamentos eram cada vez mais intensos,
devido aos diversos grupos étnicos e, sobremaneira, à invasão e brutalidade
estatal que espalhava o medo e o perigo constante, materializado nas mortes
cotidianas e incêndios rotineiros. Os sons de Grand Master Flash e todo o
movimento do break foram um momento ímpar de criação cultural que al-
terou para sempre os caminhos da história da música e das comunidades pe-
riféricas, dado o alcance mundial de suas repercussões e reverberações.

No Brasil, se por um lado a intervenção do poder público em seu terri-
tório possui exclusivamente um caráter punitivo, são os próprios agentes
internos que promovem seus anseios por mudanças.

A favela cresce, de cima para baixo, de baixo para cima, elástica, como ser-
pente viva, social, ondulante. Se uma palavra a define é “movimento”. Nada
mais natural, portanto, que suas expressões culturais tenha como base a
energia cinética das relações humanas. A favela se agita e se desloca, apri-
mora-se e transforma-se. Empenha-se em exercícios estéticos e educativos,
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no beco, na viela, na laje da qual observa o mundo. Por vezes, tão rapida-
mente que se torna ainda mais invisível aos olhos do asfalto. Por vezes, de-
vagar, mas num movimento de volume, em que os passo, ainda que curtos,
fazem avançar ao mesmo tempo o coração e a mente de milhões de pessoas.
Se a favela se reinventa, empurra o novo – inexoravelmente – para o resto da
cidade. Ela aprende e ensina. (ATHAYDE; MEIRELLES, 2014)

Portanto, ao lado do dever constitucional do Estado em promover pre-
missas básicas de humanidade nas quais as pessoas possam exercitar de
forma igualitária, na amplitude de suas diversidades, seus próprios direitos,
movimento interno do qual o direito crítico deve ser agente da mudança, do
lado de fora da instituição é a autonomia dos grupos culturais o mecanismo
principal de mudança. 

Cenário de luta, de combate e artístico, as ruas estão para ser tomadas
por uma juventude que não teme o medo da afronta, tampouco o ruído das
armas, com as quais se acostumou durante tempos de opressão. Ao contrário,
essa mesma juventude, reprimida e exterminada pelo necropoder do capital,
é o mecanismo principal de luta, desconstrução e força. Conforme nos en-
sina Sério Vaz, criador da Cooperativa Cultural da Periferia (Cooperifa):

Vocês dizem que não entendem
que barulho é esse que vem das ruas
que não sabem que voz é essa
que caminha com pedras na mãos
em busca de justiça, e por que não dizer, vingança. (…)
O CHICOTE ESTRALA, MAS ESSE POVO NÃO SE CALA.
Quem grita somos nós,
os sem educação, os sem hospitais e sem segurança.
Somos nós, órfãos de pátria,
os filhos bastardos da nação.
Somos nós, os pretos, os pobres,
os brancos indignados e os índios 
cansados do cachimbo da paz. 

5. CONCLUSÃO
Espera-se, portanto, que tenha sido possível demonstrar o extermínio contínuo
consagrado à população negra no interior de nosso Estado, sobremaneira, os
mecanismos atuais pelos quais sua juventude é marginalizada e criminalizada
por discursos coloniais e racistas no interior dos sistemas de direito.

Demonstrando que o racismo surgiu como um mecanismo estratégico
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por meio do qual o poder soberano impõe seu “direito” de matar, implemen-
tando sobre os guetos e favelas o extermínio intensivo e seletivo operado por
suas polícias sobre corpos coisificados e vulnerabilizados em uma sociedade
de normalização, procurei evidencia como o branco é a matriz estética de do-
mínio, enquanto o negro carrega em seu gene o estigma do mal social.

No entanto, longe de alcançar o fim pretendido, a busca por mecanis-
mos estratégicos de combate se delineiam somente no campo de batalha e
na área do confronto de tal maneira que o saber acadêmico deve estar ali-
nhado ao campo de intervenção, porém, não mais por um olhar científico
neutro que observa seu objeto de forma parcial, mas como um agente que
opera de forma ativa o meio que lhe comporta.

Não somos iguais, tampouco diferentes, somos diversos e aleatórios.
A juventude não clama aqui por amparo ou messianismo, mas sim pela dig-
nificação de seus corpos e histórias, pelo reconhecimento e apoio de suas
batalhas. Às portas de um tempo opressivo, onde velhas forças adentram os
discursos, inflamando e clamando por um estado excessivo capaz de rees-
truturar a ordem de dominação, a juventude sai às ruas e desloca os padrões
para fora de seus encaixes.
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Resumo: Embora esteja na hermenêutica o encontro de possíveis espaços
para o reconhecimento das diversas linguagens e culturas, é nela também
que se manifestam os primeiros efeitos da violência colonial e institucio-
nal. As instituições jurídico-judiciais acabam por reproduzir na sociedade
colonizada e educada para o mercado, o racismo, o machismo e a des-
truição das liberdades individuais e culturais. Portanto, pergunta-se: é pos-
sível que a hermenêutica seja um contra dispositivos decolonial? Como
solver o déficit social de acesso aos direitos humanos sem que haja a re-
produção do pensamento colonial na linguagem jurídica? Esse resumo
possui como objetivo geral estudar como a hermenêutica tem contribuído
para suprimir os espaços de saberes democráticos e qual prognóstico
possível a partir da decolonialidade. Contém, ainda, como objetivo es-
pecífico: a) diagnosticar os processos de formação do Estado moderno
e da jurisdição estatal; b) denunciar como a colonialidade restringe as
culturas, os corpos e os saberes; c) conferir à hermenêutica o papel de
ampliação dos horizontes de sentido a partir do reconhecimento de sa-
beres interculturais e decoloniais.

Palavras-chave: Decolonial; Estado; Modernidade; Democracia.

Abstract: Although in the hermeneutics the meeting of possible spaces for
the recognition of the different languages and cultures, it is also in her that
the first effects of colonial and institutional violence are manifested. Legal-
judicial institutions end up reproducing in society colonized and educated
for the market, racism, machismo and the destruction of individual and cul-
tural freedoms. Therefore, one wonders: is it possible that hermeneutics is
a decolonial device? How to solve the social deficit of access to human
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rights without the reproduction of colonial thought in legal language? This
abstract has as a general objective to study how hermeneutics has con-
tributed to suppress the spaces of democratic knowledge and what prog-
nosis possible from decoloniality. It also contains a specific objective: a)
to diagnose the processes of formation of the modern state and state juris-
diction; b) denounce how coloniality restricts cultures, bodies and knowl-
edge; c) give hermeneutics the role of expanding the horizons of meaning
from the recognition of intercultural and decolonial knowledge.

Keywords: Decolonial; State; Modernity; Democracy

INTRODUÇÃO
O encontro cultural possui como primeiro elemento constitutivo de reco-
nhecimento a linguagem, as formas das pessoas se identificarem, comuni-
carem, permanecerem com seus laços afetivos, suas memórias e tradições. 

No processo colonial, de invasão da cultura europeia na América Latina
e África, a linguagem foi fundamentalmente uma ferramenta de esquecimento
da memória, da tradição, das histórias presentes e, ainda, na impossibilidade
da construção de algum prognóstico que permitiria as lutas identitárias ou da
construção e disseminação dos antigos saberes locais. Os dissidentes desses
processos, sujeitos insurreitos, são pontos fora da curva, pois não foram capi-
taneados pelo poder colonizador pois, em algum momento, ele deu errado. 

A supressão da diversidade pelo processo homogeneizador moderno re-
tirou a possibilidade da luta por reconhecimento e reproduziu, por outro lado,
uma engrenagem que tinha como objetivo nutrir os processos de produção em
massa e que são estabelecidos de cima pra baixo pelo poder econômico. 

O contingente da luta contra a colonialidade existe e resiste por todos
os lados. A colonialidade atua em todos os cenários políticos. Ela é muito
abrangente no projeto moderno. As insurreições, revoltas, motins e sedições
são definidas de forma fluída, ganham características a partir das demandas
locais e culturais que são peculiares aos seus tempos e espaços. O contin-
gente está por toda a parte, são tensões múltiplas, não possuem uma unidade,
são plurais, diversas, são muitas, são diluídas em demandas de raça, de gê-
nero e de classe, sobretudo. Aparecem nas instituições, em especial, nas es-
colas, nas universidades, nas famílias, nas novas economias sociais que se
organizam para enfrentar as forças de opressão da colonialidade. 

O que caracteriza esse momento de perversidade é que, sob o discurso
dos direitos humanos e do Estado democrático de direito, exerce-se um Estado
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de exceção permanente, velado sob o discurso da hermenêutica constitucio-
nal. É, se bem da verdade, uma atualização do sistema decisionista que se apro-
pria da linguagem para o cumprimento de políticas ideológicas neutralizan-
tes e partidárias do fascismo, mas, agora, com nova roupagem, sob o novo
argumento de princípios.

A supressão da diversidade cultural pelo discurso jurídico-judiciário é
umas das estratégias mais violentas e subliminares que o Estado realiza para
homogeneizar a sociedade e, assim, capilarizar mais corpos disponíveis ao
exercício do poder. 

Romper com essa matriz uniformizadora engendrada pela ética utili-
tária-funcional, eminentemente moderna, sistematizada pelo fascismo, é
também lutar por dignidade, democracia e acesso à justiça daqueles que
estão excluídos dos direitos. 

A crítica realizada pelo oprimido, pelo seu lugar de fala, de vivência, de-
termina o horizonte histórico de sentido do enunciado, possui força perfor-
mática diferente no discurso. A fala, o discurso, a característica do enunciado,
devem ser contextualizados por uma vida que sofre a violência de classe, de
gênero ou de raça. A diminuição desses processos de opressão pelas narrativas
coloniais é uma característica que passa pelo discurso da colonialidade. A co-
lonialidade se apresenta como sofisticados discursos que engendram uma en-
grenagem de poder para a subalternização, para além do processo do colonia-
lismo político administrativo.

A decolonialidade, além de denunciar o racismo, a discriminação de
gênero e classe, possibilita que processos autênticos culturais se manifestem
do seu lugar de fala e possam interagir culturalmente com seus saberes lo-
cais. Este é um movimento intercultural. O processo moderno inverte a
ordem, neutraliza o discurso, polariza o saber, limita uma outra cultura e de-
fine quem pode ter direito. 

No pensamento decolonial o saber local é que possibilita o global, não
ao contrário, como tradicionalmente se faz no direito, que se parte de pre-
missas universais e, em um segundo momento, se pensa nas particularida-
des. Aqui, o local é determinante para o global, não ao contrário. Primeiro
se pensa as culturas e o respeito a cada uma delas, depois a possibilidade de,
em conjunto, interagirem e se respeitarem. 

GENEALOGIA DA COLONIALIDADE NO BRASIL
Inicialmente, a título de informação preliminar, é importante ressaltar que a
hermenêutica teológica, filosófica e, por último, a jurídica, são exímias fer-
ramentas para a definição de conceitos que repercutem na construção e apli-
cação do conceito de verdade, ciência, democracia e direito. Portanto, podem
ser utilizadas por estruturas de pensamento que defendem pontos de vistas
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antagônicos, como é o exemplo da colonialidade e da decolonialidade. Mas
a hermenêutica, enquanto ramo de conhecimento que trata da interpretação
das múltiplas linguagens, pode oferecer importantes contribuições para o
processo decolonial.

Neste ensaio, ainda que seja analítico-genealógico, tem como objetivo
levantar uma suspeita em relação à matriz teórico-metodológica da atividade
jurídica interpretativa, tanto por parte dos tribunais, quanto por parte dos
pesquisadores do direito que, em muito, contribuem para lubrificar toda a
engrenagem da matriz epistemológica do Norte. Portanto, se desenvolverá
aqui uma leitura multidisciplinar que percorre narrativas históricas da for-
mação do Estado, do direito e da sociedade moderna, demonstrando como
as instituições públicas, dentro desse contexto, acabam por representar for-
ças de poder conservadoras que segregam e aniquilam vozes que tendem a
criar resistência e adquirir direitos.

A hermenêutica quando serve a essa matriz jurídica, de Excelentíssi-
mos e de bacharéis, acaba por suprimir quem deveria também ser destina-
tário das atividades do Estado e que, inclusive, proporcionalmente, contribui
mais economicamente para a sociedade que os grandes grupos econômicos,
os pobres.

Os tribunais pouco dizem para os grupos minoritários, senão nos casos
de punição e disciplina, haja vista a ocupação das penitenciárias e todo o
sistema penal brasileiro. As instituições da Polícia, do Ministério Público e
da Magistratura contribuem veementemente para o esvaziamento do con-
ceito de direitos humanos e democracia. Logo, denunciar como por detrás
das togas e do latim, dos mármores e dos gabinetes, das viaturas e das fardas,
há muito mais a ser lido que nos é oferecido, é tarefa que a hermenêutica
crítica não pode faltar. 

A hermenêutica, que aqui é denominada de decolonial, é trabalhada
com a inversão da ordem, por outras lentes, locais, aquelas que permitem
admitir, já no primeiro momento, o quão racista, machista e seletiva a so-
ciedade e o Estado são. Depois, a verificar que o movimento de reconheci-
mento dos direitos deve ser feito pela diferença, pela diversidade, não pela
homogeneidade, de baixo para cima, um caminho inverso. 

Romper com essas discriminações é atividade primeira para qualquer
possível discussão sobre democracia e justiça em uma sociedade que se pre-
tende livre e igualitária. Ainda, possibilitar novos olhares, novos direitos,
novos sujeitos e novos saberes é que vai caracterizar o Estado como demo-
crático. Assim, é fundamental mostrar primeiro que é preciso desconstruir
algumas premissas que são tidas como verdadeiras, justas e democráticas
no cenário. Algumas digressões históricas devem ser realizadas para que a
contextualização da conjuntura política e jurídica seja apontada na contem-
poraneidade pela decolonialidade do poder. 
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Certamente que a hermenêutica não se inicia na modernidade, muito
pelo contrário, ela é um ramo de conhecimento que tem sua origem no pe-
ríodo da filosofia clássica, fundada sob bases eminentemente cosmológicas,
nos estudos dos astros e dos deuses. Sua origem etimologia vem da palavra
grega Hermeneuein (GADAMER, 2005). Muitas vezes é utilizada como si-
nônimo de intepretação, mas ressalta-se de imediato que sua compreensão
é muito mais rica e abrangente que o simples ato de interpretar. Na mitologia
grega, Hermes, Deus ou semideus, como preferirem, trazia as mensagens
dos outros Deuses, traduzindo para os humanos que, pelo fato da sua dupla
face, permitia que ele pudesse acessar a parte mais interna do homem, ex-
pressando, assim, seu íntimo, inclusive o que ele não conseguiria exprimir.
Essa dupla leitura de Hermes somente ocorreria por ser também um deus de
dupla face, representava o mundo metafísico, dos deuses, e o mundo factí-
vel, dos homens.1

Entretanto, apesar da hermenêutica ser objeto da filosofia clássica, ela,
por longo período na história ocidental, sobretudo a partir da queda do Império
Romano (456 d.C.), permaneceu sem qualquer avanço ou aplicação enquanto
disciplina. O momento de bancarrota do império romano, com as invasões bár-
baras, as culturas bárbaras e romana se colidem e fundem, produzindo um novo
trajeto e momento para o direito e para a sociedade, o período medieval.2

O período da alta idade média foi registrado, especialmente, pela au-
sência de racionalidade científica aos moldes do pensamento ocidental greco-
romano. Por este motivo também ficou conhecido como período da escuri-
dão, das trevas.3 A ausência de uma representação política delimitada, de
uma organização social uniformizada ou ainda de um discurso político cen-
tralizador, fez com que aquele espaço opaco de poder, rompido pela pressão
do contingente político e geográfico, fosse organizado e disciplinado exclu-
sivamente por outro poder, o católico cristão. O saber ficou sob o domínio
da Igreja católica que, ao se apropriar da metafísica platônica a partir de seus
principais pensadores, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, se tornou a
única instituição com o domínio exclusivo da verdade [dogma] e do que era
o direito [justo], ambos representados pela figura do direito canônico.

O resgate da filosofia platônica por Santo Agostinho, especialmente
com seu conceito de interioridade, e de São Tomás de Aquino, com os con-
ceitos de leis eternas, divinas, humanas e naturais, foram de fundamental
importância para o monopólio da verdade sob as mãos da Igreja. Não sufi-
ciente, resgataram o Código Justiniano com os glosadores e, ao reproduzi-
rem a matriz romano-germânica, estruturaram o ordenamento jurídico sob
bases metafísicas e, portanto, dualistas e platônicas. Essa foi uma combina-
ção oportunista que gerou efeitos devastadores na sociedade e, até hoje, na
contemporaneidade, mostra o quanto a estrutura hierárquica e disciplinar
da Igreja possui poder e abrangência.4
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O rompimento do período medieval ocorre por uma sucessão de fatos
nos séculos XV e XVI. As referências sempre foram definidas por razões
europeias. Para os espanhóis e portugueses, colonizadores da América,
África e Caribe, o que demarca o surgimento da modernidade foi o ‘desco-
brimento’ do novo mundo e a expulsão dos mulçumanos da Península Ibé-
rica, em 1492. Para uma leitura mais voltada para arte, por exemplo, o re-
nascimento foi um movimento artístico italiano de rompimento com a
igreja católica. Os artistas pararam de reproduzir telas com os pensamentos
católicos cristãos e passaram a ilustrar a razão, a ciência e o conhecimento.
No âmbito da política, foi com Maquiavel que se deu esta virada da idade
média para a modernidade. O autor florentino publica, postumamente, a
obra O Príncipe. Ele se torna protagonista da escrita sobre política e Estado
ao desassociar do discurso político qualquer outro discurso, como o jurí-
dico, ético, moral ou religioso, por exemplo. Maquiavel eleva a política a
um nível superior de autonomia e de importância para a estabilidade das
instituições frente os demais. São muitos os fatos que influenciam o pensar
moderno. Na literatura, William Shakespeare, autor crítico e que já apre-
sentava em seus romances uma ironia ácida ao pensamento positivista, que
somente depois de séculos foi organizado e sistematizado na França.5 Nas
ciências naturais, Galileu-Galilei com a invenção do telescópio e o movi-
mento do antropocentrismo. Na filosofia, René Descartes, quem possibilita
Kant e todo o iluminismo a discutir a razão independente de qualquer amar-
ra ideológica da Igreja. 

Para a teologia, a Reforma e aqui, para a hermenêutica, em especial a
teológica, se tem o início da modernidade. Foi com Martin Lutero que houve
o resgate da livre intepretação dos textos bíblicos, inclusive, possibilitando
que novas correntes do cristianismo surgissem no interior da Europa e, pos-
teriormente, fossem disseminadas em outros continentes. Lutero é um divi-
sor de águas para que se possa discutir intepretação e verdade pós segunda
metade do século XVI.6

É importante apontar que jamais se utilizou um elemento, um fato, um
saber de cultura colonizada como referência para se dizer ou construir a rea-
lidade, a verdade, o justo, o correto. Não por não existirem, muito pelo con-
trário, o mundo não se reduz a Europa, mas pelo fato do controle dos saberes
e das culturas pelo monopólio interpretativo da Europa visibilizar o diferente.
Para o mundo moderno, o novo somente pode ser visto como procedente do
antigo. Um movimento eminentemente evolucionista e preconceituoso, li-
mitado a uma intepretação auto referencial da Europa, jamais com a capaci-
dade de exercer a solidariedade e respeito à diferença e à diversidade. 

Oportuno é inverter os lugares interpretativos e analisar como a mo-
dernidade para a América Latina foi, senão, a invasão dos Europeus neste
território. A colonização dos latino-americanos, a apropriação da América
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pelos portugueses e espanhóis é um momento fundamental que reproduz toda
a lógica de subalternização de uma cultura por outra, especialmente pela
violência e coisificação das pessoas e das culturas. Os processos iminente-
mente unilaterais e de disseminação da violência é que caracterizam a cul-
tura europeia. A cultura monolítica da Europa inferiorizou as demais cultu-
ras, a mesma lógica bipolar de nós e eles, coloca os povos originários em
condições de subdesenvolvimento. Repare que os critérios para se dizer em
desenvolvimento e subdesenvolvimento são definidos unilateralmente, quer
dizer, a desconsideração das culturas originárias é sumária. 

O conceito filosófico andino de Bien Vivir é um dos mais sofisticados
que se tem hoje no mundo contemporâneo. Igualmente ocorre com o con-
ceito filosófico africano, Ubuntu. São registros centenários que sequer apa-
recem como referências dos processos de aprendizado europeu, Ameríndio
ou Africano. Todo o processo do Estado moderno é homogeneizante, inicia
com as invasões e com o pensamento cartesiano. A ideia moderna encontra
fundamento no pensamento racional, neutro, que, pelo fato de ser funda-
mentado na razão, poderia elevar a sociedade às melhores escolhas. Portan-
to, outras formas de pensar e produzir o saber, o conhecimento, não são im-
portantes e não devem fazer parte das estruturas epistemológicas, pois se há
alguma lógica, deve ser inferior à racionalidade cartesiana.

Essa lógica moderna/colonial autorizou, no sentido de atribuir autori-
dade, aos europeus de serem o centro do mundo, do conhecimento, do saber.
Mas sabe-se que a lógica da neutralidade possui sujeito, ela não é impessoal,
mas, pelo pressuposto de o ser, autoriza-se a universalização de uma forma
de se pensar e reproduzir a realidade a partir, tão somente, de um ponto de
vista, de um horizonte histórico de sentido, de um direito e de uma concep-
ção de justiça. Mas essa é a ideia da modernidade, universalizar, um proces-
so tradicionalmente violento, pois, outros saberes não possuem autorização
para falar, para ter validade e conceituar a realidade. O que se apresenta é
que a América e a África não sabem e, portanto, não podem filosofar. A ciên-
cia teria somente validade se realizada sob as diretrizes racionais da moder-
nidade. A ciência é, portanto, produzida e define o que é de interesse da so-
ciedade dominadora. O pensamento moderno acredita que a problematização
de conceituar a realidade somente se passa na Europa, na Grécia antiga, no
século VI a.c. Depois disso é que se fala de mundo e pensamento político.
Essa é uma grande mentira. 

A geopolítica do conhecimento é denunciada por Boaventura de Souza
Santos e por Catherine Walsh como elementos centrais para a manutenção da
colonialidade. A reprodução do pensamento do Norte, onde se tem a ciência,
onde se tem o saber e o pensamento, encontra força motriz na própria socie-
dade colonizada, haja vista o processo de formação do direito constitucional
que ainda hoje se ampara ora na Alemanha, ora nos Estados Unidos.
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O surgimento da modernidade (1492) com a invasão europeia na América,
acarreou em uma das maiores violências que a história pôde relatar. Centenas
de culturas foram inicialmente indigienizadas através de um processo massi-
ficador das identidades, típica atividade que a expansão econômica e imperial
ainda hoje dissemina. A Europa, em seu avanço característico das monarquias
colonizadoras e representantes do imperialismo que ainda mantém os olhos
atentos a toda a tradição romano-germânica, no decorrer da formação do Es-
tado de Direito, ganhou ainda mais notoriedade com a primeira Constituição
Francesa, promulgada em 1791, logo após a revolução francesa (1789).

No Brasil, as atenções dos intelectuais que aqui habitavam estavam
voltadas para os Estados Unidos com a aparição da Revolução Americana
(1776) e, sobretudo, para a Revolução Francesa que disseminou a ideia de
igualdade e liberdade através de um documento jurídico, um movimento
bastante romântico. A ideia de abolir o feudalismo e iniciar organizações
baseadas no Código Civil espalhou o ideal da revolução francesa com ainda
mais vigor. Fato que não foi suficiente para combater a Inglaterra na guerra
econômica e geográfica, portanto, napoleão decretou o bloqueio continental
em 1806 para impossibilitar que outros países comercializassem com a In-
glaterra. Esta data é importante para o Brasil na medida em que, dois anos
depois, aqui recebe um Rei e toda a sua família real.

Com a Corte no Brasil, houve a abertura dos portos (1808) aos aliados,
diz-se, ingleses, assinando, logo em seguida, o Tratado de Comércio e Na-
vegação. Este tratado garantia aos ingleses impostos mais baixos que os apli-
cados aos próprios portugueses. Em outras palavras, o Brasil foi entregue
aos ingleses e a partir de então precisava realizar empréstimos com bancos
europeus para pagar suas próprias contas. Não suficiente, mesmo com a anu-
lação da proibição da manufatura na colonia em 1785 por D. João, o Brasil
inviabilizava que seus produtos tivessem saída, pois a revolução industrial
estava a todo vapor e a concorrência com as maquinas e impostos ingleses
eram desleais. O Brasil utilizando mão de obra escrava importava pratica-
mente tudo, carteiras, vinhos, medicamentos, bonecas, telhas, armas, sapa-
tos, chá, pimenta, porcelana, chumbo, cobre e sobretudo, modelo de insti-
tuições econômicas, políticas e jurídico-judiciárias. 

Em 1824, com a primeira Constituição Brasileira, outorgada por D.
Pedro I, se estabelece a organização do Estado monárquico e a separação dos
Poderes, instituindo, hierarquicamente o Poder Moderador como um quarto
poder. Esse foi o texto normativo que mais durou na história do país. Sem
qualquer participação do povo brasileiro, o documento foi unilateralmente es-
crito e publicado. Diga-se, com especial relevância aqui, que a mão de obra
escrava, a exploração dos negros através do tráfico de coisas, já que não eram
considerados como pessoas, foi uma das maiores atrocidades da humanidade,
conjuntamente com o extermínio dos indígenas que aqui habitavam. 
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Na construção da história brasileira, acontecimentos relevantes para a
memória brasileira, para a tradição, para nossa história, são praticamente
esquecidos, como Zumbi dos Palmares (1694), Pernambuco Rebelde
(1817), Sabinada (1838), balaiada (1838-1841), Sabinada (1837-1838), Far-
roupilha (1835-1845) e Levante dos Malês (1835). Essas revoltas ficam sub-
jugadas a segundo plano, sempre ganham nos discursos históricos uma visão
romântica e estática, como se não houvessem insurreições contemporâneas
que continuam a retratar as violências do Estado que hoje são claramente
diagnosticadas. O mesmo ocorre com as figuras emblemáticas da história
brasileira, ao invés de se valorizar Zumbi dos Palmares, lembra-se de Tira-
dentes. Ao invés de se lembrar de Luiz Gama, lembra-se de Rui Barbosa.
Ao invés de se falar de Dandara, fala-se de Princesa Isabel.

O século XIX para o Brasil foi de fato um período difícil. Período mo-
nárquico em que há uma transição para o período republicano desconside-
rando por completo todos os direitos, todas as exclusões históricas, todas as
violências aos negros, indígenas e pobres. Nesse diapasão da indiferença
aos que não fazem parte dos brancos, ricos e católicos, ditos brasileiros, as
instituições configuram-se supostamente por um período democrático e re-
publicano militar. Por óbvio, longe de haver qualquer característica demo-
crática, muito menos republicana neste período. A república oficializou um
período perverso do capitalismo selvagem, colocando o negro no mundo do
consumo, onde somente poderia oferecer sua mão de obra barata, quer dizer,
escreva. Os negros foram colocados à disposição do serviço braçal, serviçal,
dos porões, das cozinhas, da exploração do trabalho rural. 

A república oligárquica é para poucos. Em regra, para aqueles que não
são do Estado, mas possuem o poder paraestatal ou para os que fazem parte
do Estado e agem como se ele fosse. Em regra, as constituições brasileiras, e
ainda hoje, não problematizam a questão do negro na sociedade, e, o indígena,
continua refém da burocracia do Estado. O processo de subcidadania é vio-
lento e é reproduzido por um Estado pautado nas exceções (SOUZA, 2014).
O que tem ocorrido, em grande medida, é uma atualização do paradigma de-
cisionista por meio de uma apropriação da constituição - analítica – por um
judiciário instrumentalista e que se utiliza da hermenêutica para dizer o direito
à sociedade. Sob o argumento da Constituição ser principiológica, atribui-se
o protagonismo ao Juiz para justificar sob a base legal e, assim, realizar com-
pleto esvaziamento e neutralização da diversidade e dos direitos. 

A judicialização da vida é muito negativa nesse sentido, primeiro que
substitui as atividades legiferante e administrativa, segundo porque substitui
as representatividades comunitárias e suas vozes. O Brasil, com a represen-
tação da magistratura que possui, com a autorreferencialidade da instituição
Magistratura, com todos os contextos e narrativas oligárquicas, não há como
pensar em um juiz que, a partir de uma comunidade de princípios, aplique
SUMÁRIO



o direito com integridade. O direito com integridade somente pode existir
após a adoção de um pensamento descolonizador, e ainda, para além, deco-
lonial, com contra dispositivos que cessem com os processos de violência
às classes, às segregações de raça e gênero. Enquanto o poder judiciário
puder gozar de privilégios sob a sociedade, ser considerado uma casta dife-
renciada, branca, masculina e média alta, não há democracia, muito menos,
qualquer pensamento que possibilite uma república e democracia por parte
da instituição do Estado. 

Essa confusão entre público e estatal na contemporaneidade, ocorre de
maneira semelhante à do período oligárquico brasileiro. Ela corrobora con-
sideravelmente para o atraso da conquista dos direitos pelo fato de haver,
por parte de grupos políticos e econômicos, em especial, a apropriação de
instituições do Estado para a defesa de interesses particulares e a supressão
de direitos das classes mais baixas, dos negros e das mulheres. A hermenêu-
tica moderna, que já emerge com toda a influência da idade clássica, na mo-
dernidade encontra suas matrizes na teologia, posteriormente, somente no
século XIX, na filosofia. 

A hermenêutica ganha contornos mais sofisticados no século XX,
quando um movimento que ficou denominado de reviravolta pragmático-
linguístico ou giro linguístico, ganha força. Este movimento se caracterizou
pelo resgate do homem como fonte e também limite do processo interpreta-
tivo. Ou seja, somente a partir da segunda metade do século XX é que os es-
tudos da hermenêutica jurídica pôde ganhar uma consistência e proporção
maior para o desenvolvimento de novas teses de aplicação do direito e da
defesa dos princípios no âmbito da argumentação jurídica.

No Brasil essas teses chegam tardiamente e, não suficientemente, são
reproduzidas como se na Europa ou Estados Unidos fosse. No mesmo sen-
tido, será necessário pensar as instituições públicas e os processos de legi-
timação dos provimentos do Estado, sobretudo, das audiências públicas rea-
lizadas no interior do Supremo Tribunal Federal, pois, sob o falso argumento
de dar acesso às múltiplas vozes e ao princípio da oralidade, esse instituto
tem violado flagrantemente os processos participativos democráticos. Nessa
mesma linha, percebe-se toda a atividade retórica que percorrer e enreda a
atividade jurisdicional com o que hoje se chama de doutrina constitucional
de efetividade. O que, no fundo, nada mais é que a ingerência deliberada do
poder judiciário em questões políticas, o que também ficou conhecido como
ativismo judicial. A crença cega em uma Constituição moderna, acaba por
fortalecer a estrutura de pensamento oligárquico, seja na composição dos
Tribunais, seja também na formação política representativa ou, ainda, na in-
terpretação que se atribui aos princípios de justiça.
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A hERMENêUTICA DECOLONIAL COMO
CONSEqUêNCIA DO ESTADO pLURINACIONAL
A decolonialidade é uma correte recente no mundo contemporâneo, apesar
do longo caminho das construções históricas de resistência ao colonialismo
e à colonialidade do poder. O principal fundamento do colonialismo é a es-
trutura político-adminsitrativa da relação política fática do sistema de go-
verno e Estado. Mas, apesar dessa estrutura político-administrativa do co-
lonialismo no Brasil ter findado em 1822, os processos da colonialidade
permanecem arraigados na cultura e nas instituições jurídicas, sobretudo. A
colonialidade é um conjunto de organização epistêmica que pensa e racio-
naliza o pensamento a partir de um lugar de dominação. Na colonialidade
há sofisticados dispositivos que engendram e movimentam a máquina de
velamento da realidade. A decolonialidade é a denúncia, a ruptura e reco-
nhecimento de que os saberes locais e toda a ecologia dos saberes, devem
ser elementos fundamentais para a construção epistêmicas plural. A partir
da tríade de classe, gênero e raça, a modernidade se expande e cria-se cate-
gorias de validade do conhecimento, são verdadeiras segregações daqueles
que são considerados indesejáveis (GROSFOGUEL, 2013). 

A modernidade é caracterizada pelas mesmas políticas administrativas
do colonialismo. Por este motivo se considera que o sistema colonial, deri-
vado da idade moderna, deve ser combatido pela decolonialidade, não pelo
pós-modernismo (WALSH, 2009). Não se ultrapassou a era moderna, pelo
contrário, está-se vivendo seu apogeu em sofisticação. Portanto, primeiro
deve-se reconhecer que a colonialidade e seus dispositivos de controle estão
presentes, depois, cria-se rupturas e contra dispositivos decoloniais.

A colonização portuguesa mostrou, nas estruturas linguísticas, como
o patriarcado e a homogeneidade é concebida em contraposição ao outro.
As centenas de dialetos indígenas, somente na América, que foram extintos
sob o título de processo civilizatório, mostra muito do que a hermenêutica
pode contribuir para o processo decolonial. Para a modernidade/coloniali-
dade o sul não sabe filosofar, o sul é para ser estudado, o norte para ser pen-
sando. No Norte se tem razão, no Sul emoção. São formas dualistas de co-
nhecer o mundo, de se validar a filosofia e o conhecimento. Há, aqui, uma
hierarquização dos saberes. Esse é o fundamento, infantil, que legitima o
processo civilizatório europeu na África e na América. 

Para Dussel, a lógica cartesiana está presente em todo o processo mo-
dernidade/colonialidade. A mesma lógica nazismo/fascismo é aplicada co-
tidianamente de maneira tão sofisticada que não gera o impacto da morte
em série, pois, os que são passíveis de serem assassinados são invisíveis ao
mundo. É um processo de banalização do mal. Veja bem os ameríndios, afri-
canos, mulheres, judeus e muçulmanos (GROSFOGUEL, 2013). 

A ecologia dos saberes, em Boaventura, o conhecimento pluriversal,
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em Dussel (1993), ou a desobediência epistêmica em Mignolo (2010), são
conceitos fundamentais para a pluralidade responder de forma mais efetiva
às experiências epistemológicas do sul. São as outras experiências é que
podem influenciar no mundo jurídico, outras formas de pensar o coletivo, as
responsabilidades sociais e liberdades individuais. São outros modos de vida
que podem dar outros sentidos ao mundo, agindo, assim, de maneira diferente
ao que sempre foi proposto pelo pensamento moderno/colonial/racional. 

Para o Brasil que é um país fortemente marcado pelo etnocídio e epis-
temicídio dos indígenas e negros, os dois conceitos que auxiliariam como
exemplos a serem adotados são o Ubuntu (RAMOSE, 2002) e o Buen Vivir
(SCHAVELZON, 2015). Quando se trata de culturas outras, trata-se de
novas formas de pensar o mundo, de troca, de câmbio, catira. A intercultu-
ralidade permite esse intercâmbio de tal forma que nãos e retira um modelo
filosófico de um local e se aplica em outro, mas se permite analisar cenários
e trocar exemplos exitosos (WALSH, 2009). 

A ideia da hermenêutica decolonial é transpor os limites das teorias tra-
dicionais e desobedecer aos critérios racionais da modernidade. A crítica se
sustenta porque somente pode haver democracia a partir de uma justiça so-
cial que seja coerente com o devido respeito ao meio ambiente e a desigual-
dade social. A redistribuição de renda e a igualdade de oportunidades devem
ser elementos fundamentais para a prática de compreensão, interpretação e
aplicação do direito. A interculturalidade é mais que um mero reconheci-
mento da diferença cultural, como o multiculturalismo o faz (SPIVAK,
2010; BHABHA, 2013). A interculturalidade exige um igual respeito e con-
sideração aos valores e organizações sociais das mais diversas vertentes cul-
turais, mas ainda, que sejam interacionais, não isolados e reconhecidos por
um sistema jurídico estatal, tão somente. A interculturalidade é uma ação,
um pensamento que se coloca em prática na constituição de um sistema de
justiça que se exige respeito às múltiplas diversidades culturais. A intercul-
turalidade, o novo constitucionalismo latino americano e o Estado Plurina-
cional são ideias complementares. 

O fenômeno do Estado Plurinacional aparece na Constituição da Colôm-
bia em 1991, Argentina em 1994, Venezuela em 1999, mas este projeto foi es-
pecialmente renovado pelas Constituições do Equador (2008) e da Bolívia
(2009). O Estado plurinacional rompe com a uniformização do Estado Nacio-
nal. As revoluções da Bolívia e do Equador com seus poderes constituintes
democráticos, fundaram um novo Estado capaz de superar a brutalidade dos
estados nacionais nas Américas e romperem com as bases uniformizadoras
do direito de propriedade e de família que sustentam a modernidade. 

O Estado plurinacional, portanto, vai muito além do regionalismo pre-
sente no constitucionalismo italiano de 1947 ou do espanhol, de 1978, uma
vez que nestes países, embora a constituição tenha admitido a autonomia
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administrativa e legislativa das comunidades autônomas ou regiões, reco-
nhecendo a diversidade cultural e linguística, manteve-se a base uniformi-
zadora da economia, do direito de propriedade e do direito de família (MA-
GALHÃES, 2008). 

O Estado plurinacional da Bolívia e Equador se inicia com revoluções
dos povos indígenas que, gradualmente, conquistam sua liberdade e digni-
dade. Este estado reconhece e defende que a democracia participativa seja
um elemento fundamental para a legitimidade do Estado. A Constituição da
Bolívia, por exemplo, determinou cota para parlamentares oriundos dos
povos indígenas, o que se for pensado no Brasil, poderia aproximar muito
mais as minorias de seus representantes. No Estado plurinacional há a des-
centralização das normas, portanto, um reconhecimento do pluralismo ju-
rídico. Acaba-se com a vinculação do estado com a religião, o Estado passa
a ser laico e reconhece-se, por exemplo, várias formas de constituição de
família. Reconhece-se a natureza como sujeito de direito.

A Crítica se expressa e se sustenta no discurso acerca de uma prática
jurídica alternativa e insurgente na perspectiva dos movimentos populares
continentais que se apoiam em diálogo e abertura para participação popular.
A crítica ao pensamento moderno não implica a total negação ou a ruptura
das outras formas racionais de conhecimento, herdadas do pensamento car-
tesiano, por exemplo, mas a necessidade de um processo de transposição da
modernidade e de troca de exemplos bem-sucedidos.

Uma hermenêutica jurídica decolonial é útil dentro do universo coloni-
zado. A proposta é ir além do trabalho de Gadamer, que é o maior hermeneuta
do século XX. Mas para atender às contingências jurídicas da diversidade dos
países colonizados, a hermenêutica jurídica tradicional se torna insuficiente. 

A hermenêutica decolonial é, portanto, uma ação, um comportamento
compreensivo, interpretativo e aplicativo dos direitos no âmbito do Estado
Plurinacional. Esta tese encontra amparo no Novo Constitucionalismo lati-
no-americano e se fundamenta nos conceitos de Interculturalidade e Deco-
lonialidade do poder. A Hermenêutica decolonial pode ser tida como uma
disciplina que fornece, no âmbito jurídico, crítico e interpretativo, subsídios
para o processo de libertação de um povo colonizado, por meio de uma au-
todeterminação interpretativa do direito e da realidade local.

A própria Constituição, pela colonialidade, é a manifestação do con-
servadorismo. Ela enquanto documento político-jurídico impede o acesso
à justiça e a igualdade de oportunidade. Não há Estado de Exceção (AGAM-
BEN, 2004) sem um Poder Judiciário que seja oligárquico e autoritário ao
interpretar a Constituição instrumentalmente. 

Em toda a tradição latino americana o constitucionalismo esteve de cos-
tas para as demandas indígenas, dos negros e das mulheres. A Constituição,
como um documento técnico político-jurídico, deve, agora, ser interpretada
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como documento de luta e distribuição do poder pela população. Enquanto
a hermenêutica jurídica moderna se preocupa com a aplicação do direito so-
mente pela figura do Juiz ou do Tribunal nos Hard Cases, a Hermenêutica
Jurídica Decolonial tem por orientação a formação da norma jurídica a partir
dos fenômenos sociais, das ruas, dos guetos, vielas, dos campos, das outras
hermenêuticas jurídicas. O jurídico está em todo lugar, ele é abrangente, é
constituído no social e pelo social, não pelos tribunais, pelos caminhos ins-
titucionais. É um movimento eminentemente de baixo para cima, de fora
para dentro, uma trajetória permanente de renovações cíclicas. 

A construção da normatividade somente tem sentido se o destinatário
da norma também for seu criador. As normas não se exaurem no judiciário.
A reviravolta no entendimento das ciências jurídicas depende da leitura e
intepretação decolonial como um dos suportes teóricos e críticos. 

O direito precisa alcançar seu destinatário (o fato social) para não ser
mais um artifício inquisidor na atuação do Poder Judiciário. Quando o sis-
tema político não puder intervir na produção normativa está-se diante de um
momento antirrepublicano e antidemocrático. A entrega do poder político
aos juízes é parte do processo oligárquico da história brasileira. O Judiciário
não pode ser responsável por guardar ou dizer a Constituição isoladamente.
Ele faz parte da história de exclusão racista, de gênero e de classe.

Apesar dos Tribunais, pelo mundo a fora, apresentarem algumas dife-
renças, no fundo, são todos muito iguais. Constitucionalismo democrático
não é uma atividade exclusiva dos Tribunais. Não é uma reserva de função do
judiciário, da jurisdição estatal. Não é somente o juiz que administra a justiça.
Muito pelo contrário, a população – cidadão, está em um nível de igualdade
de qualquer ministro ou tribunal no ato interpretativo do direito. 

Direito é pratica social que envolve participação dos praticantes dessa
prática. Explicar a prática social é também uma investigação jurídica, pois
saber onde o fenômeno jurídico se exaure é fundamento primeiro do acesso
à justiça. O direito, portanto, deve ser dinâmico, aberto, receptivo na cons-
trução de sentidos. O fenômeno social precisa ser apropriado pelas pessoas
que são destinatárias do direito, isso muda toda a compreensão do que seja
uma sociedade aberta a uma comunidade de intérpretes e do seja, sobretu-
do, democracia.

CONCLUSÃO
A hermenêutica moderna, fundamentada nos pensadores europeus e norte-
americanos, possui uma racionalidade apriorística e pretensiosamente uni-
versalizante, engajada na superação da dissidência e anomia da sociedade
que é radicalmente diversificada. A tentativa de compartilhar um amplo con-
senso a partir de instituições do Estado de Direito, fundado em princípios
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constitucionais determinados pelos tribunais constitucionais, acaba por padro-
nizar uma análise técnico-metodológica como atividade possível de uma única
resposta correta, estabelecendo, assim, uma comunidade de princípios que se
constitui de cima para baixo, autoritariamente. Assim, a atividade da jurisdição
do Estado encontra amparo no modelo de razão moderna que consolida a he-
gemonia interpretativa autocrática, oligárquica e conservadora, o que, de fato,
causa obstáculo – abismo - ao acesso à justiça de parcela considerável da so-
ciedade. A supressão de um projeto plural e democrático encontra auxílio em
toda a instrumentalização burocrática do poder judiciário que, numa posição
privilegiada, de autoridade, universaliza o direito a partir de uma biopolítica
de higienização racista, de branquitude e heteronormatividade. 

A hermenêutica nesse processo de objetivação e técnica utilitária passa
a ser a mais excelente retórica argumentativa encontrada na modernidade
que encontra no sujeito de direito a figura do poder de consumo. Quando
apropriada pela razão moderna, do Estado moderno, do homem moderno,
essa hermenêutica perpetua relações de sujeição e subalternização sob o dis-
curso dos direitos humanos e fundamentais. A jurisdição constitucional no
Brasil tem efetivado direitos fundamentais segundo a conveniência do pró-
prio Estado/tribunal. Criou-se um cenário de vulnerabilidade social e indi-
vidual a partir do afastamento da lei de seu contexto histórico-cultural, sem,
contudo, considerar as diferentes identidades que configuram numa socie-
dade complexa, fundamentalmente marcada pela dominação cultural, mas-
culina e do capital. 

A figura do magistrado como protagonista de uma relação hierarqui-
zada, acaba por reduzir toda a diversidade cultural e social no monopólio
interpretativo da jurisdição, um papel salvacionista de correção normativa
do direito. O poder monopolizador da interpretação e aplicação dos direitos
fundamentais se mostra cada vez mais presente na atividade jurisdicional
do Estado, e, a hermenêutica constitucional passou a ser o principal elemen-
to da retórica discursiva do sistema jurídico-judiciário pátrio. Mas, as nor-
mas não se exaurem na decisão do judiciário. A reviravolta no entendimento
das ciências jurídicas depende da leitura crítica da decolonialidade que se
faz no âmbito da compreensão, intepretação e aplicação do direito.
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NOTAS

1 Ressalta-se aqui que nesse contexto clássico o cidadão, limitado, emotivo,
torna-se destinatário de uma criação metafísica, divinatória, heroica. Pois, posto
em uma condição humana, pode ser diminuído, relevado, conservado em uma po-
sição pacífica, passional, o que se assemelha muito à desvalorização dessa con-
dição na atualidade.

2 As culturas bárbaras eram todas aquelas que não pertenciam ao Império
Romano. Bastava ser de fora do império que possuía o título de bárbaro. Certa-
mente, pela formação cultural greco-romana, dominante à época, eram conside-
rados arcaicos, subdesenvolvidos e, portanto, também subalternos. Mas é impor-
tante destacar que possuíam técnicas sofisticadas de guerra, de armas e de
mobilidade que os próprios romanos desconheciam.

3 Nessas nomenclaturas há toda uma influência da tese platônica que, sub-
sidiando o pensamento teológico da época, proporciona um monopólio interpre-
tativo da Igreja por cerca de mil anos. O dualismo aqui apontado, luz – conheci-
mento, sombra, ignorância, nada mais é que categorias dualistas do pensamento
metafísico platônico. 

4 A estrutura da Igreja católica é tão forte e poderosa que ela dissemina seu
poder no interior de outros Estados-nação sem, ao menos, precisar de permissão
para tanto. Um poder diluído, líquido, engendrado pelo processo colonizador da
catequese que, na América Latina, deixou um registro histórico devastador.

5 É possível visualizar isso em sua obra O mercador de Veneza, quando tra-
balha num jogo interpretativo o julgamento realizado entre Antônio e Shylock.
Essa trama foi apresentada também, de forma brilhante, em O Alto da Compade-
cida, de Ariano Suassuna. 

6 Lutero mobiliza uma reivindicação política de liberdade interpretativa do
texto bíblico que repercutiu fortemente no rompimento do monopólio interpreta-
tivo dos textos bíblicos pela igreja católica, o que foi denominado de Reforma.
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O ESTADO NAÇÃO NA/DA GLOBALIZAÇÃO:
CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CENÁRIOS DE
(IN)EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS

GIRARDON DOS SANTOS, Denise Tatiane1

FLORES, Karine da Rocha2

Resumo: O presente artigo visa a realizar uma breve abordagem sobre o
fenômeno da globalização e as principais implicações nos espaços, tra-
dicionalmente, regulamentados e titularizados pelo Estado Nação. Des-
tacam-se aspectos nos espaços internos nacionais, com destaque para as
implicações de cunho social, espacial, cultural e político e os reflexos para
a soberania nacional, o exercício da democracia e a efetividade dos di-
reitos humanos. O método de abordagem utilizado foi o hipotético-dedu-
tivo. Quanto ao procedimento, aplicou-se a pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Globalização; Soberania; Estado; Democracia; Direitos
humanos.

Resúmen: El presente artículo visa a realizar una breve descripción sobre
el fenómeno de la globalización y como principales implicaciones en los
espacios, tradicionalmente, normas y titulares del Estado Nación. Desta-
cam-se en los espacios internos, com destaque para las implicaciones de
cunho social, espacial, cultural y político y los reflejos para una soberania
nacional, el ejercicio de la democracia y una eficacia de los derechos
humanos. O método de uso utilizado para el hipotético-deductivo. Sobre
el procedimiento, aplicar una búsqueda bibliográfica.

Palabras clave: Globalización; Soberanía; Estado; Democracia; Dere-
chos humanos.

1 CONSIDERAÇõES INICIAIS
A globalização apresenta-se em vários vieses, destacando-se as formas (1)
econômica, com a diminuição dos limites fronteiriços, da mundialização do
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trabalho e da questão social; (2) a política, a partir da formação de um sistema
econômico internacional, iniciado com a Liga das Nações e aprofundado/con-
cretizado com a criação da Organização das Nações Unidas, além da afirma-
ção dos direitos humanos e da ampliação dos regimes democráticos e, por fim,
(3) a cultural, que implica, principalmente, pela facilidade de acesso às outras
culturas e a necessidade de afirmação das peculiaridades da cultura local.

A globalização, já apresenta consequências, destacando-se, neste tra-
balho, aquelas que são contraproducentes, pois se dão nos espaços nacio-
nais, destacando-se os impactos nas áreas (1) econômicas e espaciais, mor-
mente, pela mobilidade do capital, pelas desigualdades sociais e a
diferenciação entre ricos e pobres, da acentuação da marginalização de clas-
ses e pelos problemas ambientais, advindos, em parte, do hiperconsumismo.
Ademais, os reflexos são verificados no (2) campo cultural, eis que a cultu-
ralidade é atingida pelo acirramento do debate entre igualdade e diferença,
multiculturalismo e afirmações identitárias.

Além disso, as implicações no (3) campo político são latentes, pois
abarcam todos os outros pontos discutidos, e, ainda, porque é, intimamente,
contatado pela questão econômica, visto que as decisões políticas depen-
dem, em muito, da disponibilidade de recursos dos Estados. Quanto aos pon-
tos que serão ponderados, destacar-se-ão as questões sobre o esvaziamento
do Estado pela perda da soberania, pelo deslocamento do poder de mando,
que está, de forma considerável, detida na esfera privada, detentora dos re-
cursos financeiros, o que implica, diretamente, no exercício da democracia
e na efetividade dos direitos humanos.

1 GLOBALIZAÇÃO: FENôMENO MUNDIAL
A globalização pode ser entendida em seus variados vieses, eis que implica,
necessariamente, no alargamento das relações humanas, culturais, econô-
micas, políticas, mercadológicas, dentre outros. Essa nova forma de contato
no mundo, por meio de redes comunicativas, favorece o contato entre cul-
turas, difunde tecnologias, aproxima distâncias mercadológicas, mas, ao
mesmo tempo, pode influenciar, negativamente, essas esguelhas, na medida
em que podem sobrecarregar os Estados, que necessitam lidar com as ques-
tões sociais, principalmente, e, para tanto, necessitam, diretamente, do uso
do capital, que é móvel.

Diante do aumento exacerbado das relações econômicas entre corpora-
ções trans e multinacionais, o Estado tornou-se mais vulnerável, pois a eco-
nomia atingiu certa independência, não mais necessitando da autorização/re-
gulação estatal para acontecer, se realizar. Inicialmente, como mencionado,
o conceito clássico de Estado implicava em uma grande autarquia econômica,
que regia as relações comerciais e coordenava as transações de mercado;
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atualmente, aquelas funções não estão mais inseridas no rol de funções vitais
do Estado.3

A partir do ideal liberal, a internacionalização da economia e de sua di-
visão passou a representar o bem-estar social, não internamente, mas, sim,
como um bem-estar das nações. Dessa feita, a economia passou a ser tida
como garantidora dos Estados, invertendo-se os polos, pois este, agora, de-
pende daquela para ter, até mesmo, autonomia condições de exercer a sua
soberania, ainda que reduzida.4

Contudo, ao mesmo tempo em que os conglomerados multinacionais são
considerados como os garantidores do bem-estar das nações, por outro, são
apontados como os agentes que impedem que os países desenvolvidos, con-
siderados como de Primeiro Mundo, tenham liberdade de escolha sobre os ca-
minhos que pretendem seguir quanto aos ideais econômicos, bem como, como
os responsáveis ela desigualdade econômica do mundo, pelas penúrias e pela
pobreza dos países em desenvolvimento, até pouco tempo, considerados como
de Terceiro Mundo. Essas grandes empresas gozam de certa autonomia, não
necessitando mais de autorizações ou normas estatais, instaurando o livre co-
mércio mundial, pautadas nas leis internacionais do mercado.5

A mundialização faz com que as fronteiras estatais tenham pouca impor-
tância, que sejam fragilizadas, e, por outro lado, que os valores políticos se
alterem para se ajustarem aos interesses do mercado. A sociedade civil, por
sua vez, ainda que tenha condições de acionar outras culturas e contatar novas
tecnologias, ainda não tem a garantia de que esses atos poderão se concretizar
e significarem um retorno positivo para a comunidade, pois não há, atualmen-
te, normas – codificadas – que rejam a economia no patamar em que se en-
contra, havendo, então, o risco de que um pós-neoliberalismo se instaure, prin-
cipalmente, pelo ofuscamento dos limites fronteiriços, o que colocaria em
xeque os valores nacionais, a diversidade cultural, os governos democráticos,
o convívio pacífico, a justiça social e até mesmo os direitos humanos.6

A globalização pode ser auferida na medida em que as taxas de cresci-
mento do comércio mundial são superiores que as do produto mundial bruto,
devido ao crescimento das exportações, onde os mercados financeiros e
cambiais crescem exponencialmente, em proporção muito maior que os
mercados internos.7 As unidades e medidas econômicas em escala mundial
têm um controle ínfimo dos Estados, justamente, por serem mundiais, com
um capital móvel, ao contrário do Estado, que é fixo, restrito ao território e
às legislações impostas.

2 IMpLICAÇõES DA GLOBALIZAÇÃO: CONSTATAÇõES
pOSSÍVEIS
A produção, o trabalho e o capital se desenvolvem em uma escala global,
SUMÁRIO



em rede, sendo, perfeitamente, possível, um produto ter início de produção
em um país, o meio em outro e o fim em um terceiro, sendo comercializado
em um quarto. Essas práticas, por vezes, diminuem o custo da produção,
pois, ainda que haja a mobilidade das peças, a mão-de-obra em alguns países
não é remunerada suficientemente, podendo ser caracterizado até mesmo
como exploração da força do trabalho em favor do capitalismo.8

A internet, a conexão mundial em rede, favorece o desenvolvimento e
o aperfeiçoamento dos sistemas internacionais de informação, facilitando
consultorias, assessorias, novas tecnologias, tudo voltado para o desenvol-
vimento da sociedade industrial e de informação, como um Estado de di-
mensão global. Os processos de globalização representam uma política
mundial, a globalização da atividade econômica, a pluralidade de relações
e conexões entre os conglomerados, as sociedades e os Estados.

Tudo passa a ser interligado, genérico, gerando a diminuição da nitidez
com que as culturas se manifestam, as economias internas e regionais ope-
ram e como os Estados promovem a sua organização legal, política e até
mesmo, econômica.  Isso reflete, automaticamente, por exemplo, nos trans-
portes facilitados, no surgimento de uma cultura com traços homogêneos,
em uma produção escalonada, em uma população mundial, na acentuação
da crise ambiental e das desigualdades sociais, da pobreza, dos armamentos,
dentre tantos outros.9

Logo, as problemáticas são mundiais, e responsabilidade, em grande
parte, da globalização, por sua característica de vasto espectro, dos proces-
sos intergovernamentais e transnacionais, de sua ação incisiva nos Estados
e na limitação destes em gerirem o próprio espaço. Isso pode eclodir na dú-
vida quanto à soberania dos Estados Democráticos de Direito, posto que
eles, igualmente, são vitimados por essas circunscrições, além de terem que
resolver os problemas gerados pela própria globalização, como exemplos
citados acima (crise ambiental, pobreza, desigualdade social), pois, ainda
que a economia seja mundial, essas crises ainda são localizadas, e dependem
dos Estados para serem solucionadas – logo, exigem uma intervenção regu-
ladora estatal.10

Assim, é inegável que o processo de globalização resultará em intensas
mudanças na sociedade contemporânea pelo movimento econômico, polí-
tico, social, cultural e jurídico, que implica nas fronteiras nacionais e nas
relações internacionais, forçando uma redefinição de posicionamento dos
Estados. Sobre a globalização, pode-se apontar para algumas posições que
a justificam e a definem, pois alguns entendem que esse processo sempre
existiu, e que, agora, está acelerado, em decorrência do desenvolvimento
tecnológico e industrial; outros, que ela surgiu com a modernização e que
se demonstra mais salutar pela aceleração dessa modernização e, por fim,
que seria um fenômeno recente, resultado da pós-modernização.11
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O posicionamento do autor, na análise dos fundamentos da globaliza-
ção, é que ela advém das relações entre a organização da sociedade e a noção
de território, de espaço geográfico como limite, pela interrelação que acon-
tece entre sociedades a partir da ruptura dessa barreira fronteiriça, a partir
de trocas mercantis, dos tipos de troca – que podem ser mercadológicas, po-
líticas, sociais, culturais - do momento e da acuidade em que são realizadas.
A intensificação desse processo ocorreu por conta do desenvolvimento tec-
nológico, favorecendo a independência da sociedade civil em relação ao Es-
tado (provedor e garantidor); quando o Estado sai de cena, o caráter nacional
permanece em um plano inferior, dando azo às atividades, puramente, so-
ciais, logo, internacionais.

3 AS FORMAS DE GLOBALIZAÇÃO E SEUS IMpACTOS
NO ESTADO NAÇÃO
Como tipos, ou formas, de como a globalização se apresenta, o autor elenca
três: a econômica (no período de 1600 a 1870), a política (no período de
1870 a 1970) e a cultural (atualidade), representando as várias facetas que
esse processo contempla, e que deve contemplar, demonstrando-se a sua
complexidade em face aos infinitos contatos e redes criados.

A globalização econômica é considerada a mais generalizada, diante
da pontuada liberdade em relação aos limites fronteiriços, que a globaliza-
ção política e cultural ainda esbarram. Consoante explica Deluiz12 esse pro-
cesso representou a transposição das dimensões políticas, sociais e culturais,
alterando as concepções funcionais dos Estados, com 

[...] a desregulamentação das economias nacionais, a reestruturação do mer-
cado de trabalho, novas formas de organização do trabalho, a flexibilização
do trabalho, o crescimento dos empregos precários, o desemprego cíclico e
estrutural, e a exclusão de contingentes de trabalhadores do mercado formal.
A forte segmentação da força de trabalho (incluídos X excluídos do mercado
formal, qualificados X não-qualificados, trabalhadores de empresas moder-
nas X trabalhadores de empresas terceirizadas), ocorre num quadro de des-
mobilização de movimentos reivindicatórios e de dificuldades de organiza-
ção e sindicalização dos trabalhadores.

Portanto, a globalização econômica representa, em suma, a mundiali-
zação do trabalho e da questão social, ainda que os processos tenham ocor-
rido de forma incontínua, com fases de crescimentos e defasagens comer-
ciais, aliada à expansão demográfica. Os expoentes principais foram a
Revolução Industrial e a Segunda Guerra Mundial, com uma padronização
do modelo de desenvolvimento.
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A globalização política, pois, a partir da Primeira Grande Guerra,
houve a organização de um sistema político internacional, qual seja, a Liga
das Nações, a fim de relativizar a soberania nacional, da forma como até
então era exercida, pois objetivou promover a cooperação, a paz e a segu-
rança internacional13; após, com a Segunda Guerra Mundial, criou-se a Or-
ganização das Nações Unidas, em 24 de outubro de 1945, revelando o fato
de que os Estados perceberam a necessidade de construção de instrumentos
coletivos para afiançar a segurança e a paz entre as nações, em detrimento
ao poder destrutivo acumulado. Por fim, destacam-se na História política
mundial a Guerra Fria, a queda do muro de Berlim, e o colapso das ditaduras
comunistas dos países do Leste.14

Esses acontecimentos priorizaram a instauração de regimes democrá-
ticos, calcados na defesa dos direitos humanos, sob uma óptica protetiva
universalista, favorecendo a implantação de uma ordem mundial. O capita-
lismo, por sua vez, nessa seara, favoreceu a criação de postos de emprego,
e os Estados permaneceram com a missão de resolverem as questões sociais,
principalmente, as desigualdades e o acesso aos bens de consumo, com o
ideal de bem-estar social. Entretanto, a dependência econômica de países
pobres para com os países ricos, decorrentes de empréstimos com encargos
significativos, contribuiu para que o capitalismo político acentuasse os pro-
blemas financeiros.15

Sobre a globalização cultural, esta significa o impacto existente entre
os valores e as culturas – os sedimentados e os alheios -, estes que são apre-
sentados pela mundialização, havendo o receio de que se crie uma espécie
de cultura homogênea, que assumiria o lugar das culturas tradicionais. Logo,
um paradigma se apresenta: por um lado, o desenvolvimento e a economia
mundiais, que cada vez mais assumem essa característica e, por outro, diante
do risco de se perderem culturas, um crescimento na afirmação heterogênea
das práticas.16

É inevitável que a globalização coloque em risco a existência de muitas
formas culturais, entre elas, as tradicionais, e sua manutenção se transfor-
mou em uma preocupação latente. Agier17 expõe essa inquietação:

A dominação dos meios materiais e informativos globais é tamanha que,
atualmente, os autores culturais se veem forçados a completar as lacunas de
uma retórica pronta, essencialmente dualista e simplificadora, e obrigados a
conceber e colocar sua criação nesse quadro a título, por exemplo, da cor
local, do excedente minoritário ou da estética étnica. Não se trata, exata-
mente, de um “fim das culturas”, mas de um contexto novo para a criação de
sentido, a partir de uma cerca dissociação entre os lugares, as identidades e
as culturas. Uma relação desleal se estabelece, então, em uma instância in-
termediária de criação entre o repertório global, cujo alcance praticamente
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não encontra barreiras materiais, e as realidades locais afetadas pelas ten-
sões sociais, as exclusões e outras fontes de interrogações identitárias.

Portanto, ainda que se viva, atualmente, em um mundo globalizado,
não se pode desconsiderar que os movimentos culturais são dialéticos, posto
que nenhuma cultura vive isolada, sendo constante a interação entre elas, o
que serve, inclusive, para o seu aperfeiçoamento.18 A diferença entre as cul-
turas locais/regionais e a aldeia global homogênea é que aquela está adstrita
à geografia, enquanto esta é produto das redes de contato, das informações
e das tecnologias globais, que aproximam as pessoas e suas culturas.

Mesmo que a globalização, como o próprio nominativo sugere, impli-
que em relações globais, não se pode afirmar que ela não contenha uma raiz
local, um foco de desenvolvimento, um ponto de partida e, assim, uma ori-
gem cultural peculiar. A lógica local X mundial existe; a diferença é que esta
última prevalece pela forma da economia, pela intenção das classes domi-
nantes em acumularem capital, em proverem o desenvolvimento econômico
e tecnológico, tendendo a globalizar o que, inicialmente, é localizado.19

A intrincada rede de contatos, de informação e de economias se inter-
liga ao ponto de não se poder distinguir os limites que existem entre eles,
acontecendo um processo de conversão de economias nacionais para uma
economia mundial, geográfica e, funcionalmente, consideradas. O capita-
lismo assume sua posição quando o resultado dessas redes é o acúmulo de
capital, o trânsito entre comprar e vender, as inovações, onde todos têm aces-
so às facilidades advindas de um mundo multifacetado. Bauman20 manifesta
essa conjuntura ao afirmar que, “[...] no mundo do pós-guerra espacial, a
mobilidade tornou-se o fator de estratificação mais poderoso e mais cobi-
çado, a matéria de que são feitas e refeitas diariamente as novas hierarquias
sociais, políticas, econômicas e culturais em escala cada vez mais mundial”.

Porém, como resultado dessa acumulação de capital, que é centraliza-
da, exponencialmente, em pequenos grupos, os demais sofrem por não pos-
suírem poder de compra, restando, assim, impedidos de fruírem das facili-
dades do mundo moderno. Logo, ou se prestam para a concessão de força
de trabalho, fazendo-se como a própria mercadoria, percebendo um salário
aquém dos lucros do empregador, ou, ante a ausência de especialização, ad-
vinda da própria ausência de recursos financeiros, outros grupos de pessoas
não conseguem acesso quiçá ao mercado de trabalho, restando marginali-
zadas e formando os bolsões de pobreza, perceptíveis, principalmente, nos
países em desenvolvimento.21

Santos22 adverte para o fato de que o “consumismo e a competitividade
levam ao emagrecimento moral e intelectual da pessoa, à redução da perso-
nalidade e da visão do mundo, convidando, também, a esquecer a oposição
fundamental entre a figura do consumidor e a figura do cidadão”. A lógica
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do consumo está entrelaçada às dinâmicas culturais, que levam a diferen-
ciação do consumidor a partir da sua capacidade de consumir determinados
produtos. A afirmação da identidade do consumidor é resultado da aquisição
de produtos específicos. Na perspectiva social, o indivíduo não se caracte-
riza como cidadão, já que não acessa os direitos, pela sua reduzida capaci-
dade de compra. A conquista e a consolidação de direitos da sociedade civil
esbarram nos interesses privados das grandes empresas.

A globalização não pode ser entendida, apenas, com o cunho econômi-
co, mas deve estar atrelada às transformações do mundo, sejam elas políti-
cas, sociais, culturais, jurídicas e filosóficas, para que se evite que, nova-
mente, a mão negra do mercado, a lei natural da economia, volte a viger a
totalidade das relações humanas, o que poderia culminar em um colapso.
Com a densidade demográfica acentuada, é necessário um equilíbrio para
que os Estados, ainda que globalizados, atendam suas necessidades internas,
possam figurar no plano internacional e se afirmarem como nações, aten-
dendo às peculiaridades de seus povos e culturas.

4 DEMOCRACIA E ATUAÇÃO REpUBLICANA:
CONDIÇõES DE pOSSIBILIDADE pARA O ExERCÍCIO
DA CIDADANIA NO ESTADO
A maior escravidão imposta é aquele que priva as pessoas de pensar, criar,
ousar com liberdade. Santos critica a globalização por entender que tal fe-
nômeno parece atuar como uma prisão de mentes, de pensamentos e de mo-
vimentos, ao se apresentar como um caminho único, como se nada pudesse
se opor a ela. A ideia que se passa que é obrigatório às pessoas a adaptação,
sob pena de a sobrevivência se tornar um fator de risco (ideia esta passada
por homens de negócio e finanças, ideólogos e governos).23

Para o autor, as mais dominantes formas de globalização são movidas
pela maximização desenfreada da busca pelos lucros, a abertura demasiada
das fronteiras, a redução do Estado, as privatizações, as desregulamenta-
ções, à submissão das pessoas a uma lei selvagem do mercado livre, que ele
nomina de cassino global. O resultado é a instabilidade econômica e crise
política, pois a desigualdade e a exclusão social atingiram níveis muito ele-
vados. Há humanidade demais para uma economia feita para poucos, com
um padrão de uso de recursos e de consumo insustentáveis. Ou seja: um
apartheid global sem fronteiras.

Grzybowski24 remete que há uma fragilização dos Estados nacionais que
acabam perdendo a capacidade regulatória sobre as forças econômicas que
atuam mundialmente. As organizações multilaterais devem sofrer alterações,
uma vez que estão marcadas por sua origem e não estão preparadas dos proces-
sos, criados pela globalização, que, ao refletida ante a humanidade, tem-se que:
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Vivemos no meio de propostas e lutas concretas muito confusas. Mais do que
uma nova ordem mundial, assistimos a processos extremamente contraditórios
de destruição e criação de uma nova civilização. A humanidade passa por mo-
mentos de incerteza, indefinição, de falta de grandes projetos utópicos que lhe
apontem caminhos. A tarefa é exatamente reconstruir tais projetos, em novas
bases. Precisamos desenvolver alternativas de globalização que possam sub-
meter o mercado e o poder estatal às demandas dos cidadãos do mundo.

Garcia, ao tratar da questão da cidadania e a contemporaneidade, lem-
bra que pensar a questão da representação é acolher o problema da vontade
de cada cidadão e das relações que existem entre a sociedade e a política. A
boa cidade é mais do que aquela repleta de luzes e sombras, que os cidadãos
foram capazes de justificar, acordar e construir. 25 O autor tem a democracia
como um modelo, ainda que imperfeito, mas flexível, o que permite debates,
diálogos, de acordo com as demandas sociais e entende que a política é o
meio pelo qual podem haver debates comprometidos com os assuntos que
atentam para os interesses do público, momento em que os ideais republi-
canos devem ter uma ênfase para que a sociedade tenha compreensão da
complexidade e das questões que devem ser enfrentadas e debatidas (não
exauridas) com constância.

A República é a forma de organização politica fundada na igualdade
de direitos (isonomia), princípio que entende que o bem privado não pode
dirigir o bem comum. Fensterseifer corrobora ao apontar as perspectivas re-
publicana e democrática, que consistem, basicamente, em tornar pública a
responsabilidade pela condição das questões que dizem respeito a todos. No
campo da política, só há atores, não há autores. A República, portanto, deve
ser debatida a partir das situações sociais, com a responsabilidade compar-
tilhada entre os sujeitos, que devem exercer os seus direitos e deveres de
forma ética e responsável.26

É fato que, atualmente, as esferas da política, não raro, têm sido subor-
dinadas aos projetos de integração, meramente, econômicos; contudo, é pre-
ciso reconhecer que se expandem e se consolidam formas de organização,
as quais, na diversidade de seus objetivos, têm se orientado pelas noções de
cooperação e de solidariedade mundial, em vista instaurar novas alternativas
à vida planetária. Essas questões devem ser enfrentadas sob a luz de um cos-
mopolitismo democrático compatível com as responsabilidades comuns de
enfrentar os graves impasses da sociabilidade humana contemporânea.
Sobre a contemporaneidade, Bignotto faz uma alusão à indiferença quanto
às virtudes cívicas, corrompidas pelos interesses, em que a vida econômica
predomina sobre a vida política.27

Grzybowski lembra que a globalização tem, como característica, a sepa-
ração entre o econômico do social, sendo que as economias se globalizam, mas
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se nacionaliza o social. Ou seja, a exemplo, tem-se o crescente controle das mi-
grações, um dos maiores atestados dos estreitos limites da globalização, de-
monstrando que se derrubam as barreiras para a circulação de mercadorias,
mas impedem que seus produtores, circulem, livremente. Verifica-se um anta-
gonismo frente à negação dos direitos básicos de cidadania dos trabalhadores
estrangeiros, que acabam excluídos, por visões e vontades do mercado.28 Essa
liberdade é comentada por Arendt29, quando se refere ao convívio humano:

O que distingue o convívio dos homens na polis de todas as outras formas de
convívio humano que eram bem conhecidas dos gregos, era a liberdade. Mas
isso não significava entender-se aqui a coisa política ou a política justamente
como um meio para possibilitar aos homens a liberdade, uma vida livre. Ser-
livre e viver-numa-polis eram, num certo sentido, a mesma e única coisa.

O que se denota é que o pensamento neoliberal privilegia o econômico,
em detrimento da política e da cultura. Os direitos conquistados pelos mo-
vimentos sociais no mundo são negados por um utilitarismo rasteiro. Grzy-
bowski aponta que é possível outra globalização, que possa ser forjada no
ceio da sociedade, mas será necessário reafirmar os princípios éticos cons-
titutivos da democracia, como a igualdade, a liberdade, a participação, a di-
versidade e a solidariedade, capazes de mover corações e mentes dos dife-
rentes grupos da sociedade civil.30

Sendo a democracia uma invenção humana, ela tem como princípio a
participação cidadã. Para o referido autor, a democracia é mais processo,
mais movimento do que estrutura e estabilidade, e que vai contra o processo
estanque do mercado econômico. A democracia extrai vida do convívio
entre diferentes e contrários, de interesses e forças que se chocam, mas, de
forma alguma, se excluem.  

No que tange à igualdade entre as pessoas, Rosseau31 traz a concepção
da natureza e demonstra ser tênue o entendimento sobre o assunto:

É preciso meditar sobre a igualdade que a natureza estabeleceu entre os ho-
mens e sobre a desigualdade por eles estabelecida; É preciso saber o que deve
ser para bem julgar o que é. (ROUSSEAU, 1994, p. 827). Examinar tudo [...]
em pequena escala e com alguns indivíduos não é filosofar, é perder seu tempo
e suas reflexões; pois se pode conhecer a fundo Pedro ou Tiago, e pouco pro-
gredir no conhecimento dos homens. (ROUSSEAU, 1973b, p. 396). Para es-
tudar os homens, é preciso olhar perto de si; mas para estudar o homem é pre-
ciso dirigir o olhar para longe. 

As questões e situações clássicas de conceitos como política, democra-
cia, e república possibilitam a construção um caminho histórico para atualizar
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tais conceitos na contemporaneidade. No sentido de lembrar sobre a capaci-
tação das velhas gerações e das novas gerações, assim como a riqueza das na-
ções, Garcia32 fala que:

Hoje, sob as mais diferentes formas, se multiplicam e expandem iniciativas
públicas ou civis de organismos internacionais, nacionais e locais com o pro-
pósito de inserir, através da educação, as novas, assim como as velhas gera-
ções. Nos ambientes mais estritos das discussões e das atividades educacio-
nais, nos espaços dos meios de comunicação políticos, educadores e cidadãos
em geral repetem, sem cansar, o argumento segundo o qual: existe uma rela-
ção diretamente proporcional entre a riqueza das nações e a educação de seu
povo. Com pequenas variações, esse argumento, reclama políticas públicas e
iniciativas sociais que capacitem técnica, psicológica e moralmente as novas
gerações para desenvolverem interações satisfatórias com as demandas e de-
safios compatíveis com o ambiente sócio político na qual estão inscritas.
Enunciada nesses termos, a questão se estreita porque creditar unicamente ao
generoso ideal de inserção plena das novas gerações nas escolas a garantia
segura de ocupações dignas para todos os que habitam o planeta.

Ribeiro destaca que, na democracia, mais que em qualquer outro regi-
me, não se pode opor, radicalmente, direito e dever: o regime democrático
é o único no qual, ao menos, em tese, há plena identificação entre quem
manda e quem obedece. E, quando existe essa identificação, o poder suscita
uma série de problemas. Se na democracia só se pensa em satisfação dos de-
sejos, ou em atendimento dos direitos humanos, esquece-se o essencial: o
fato de que há democracia quando o povo, de fato, é responsável pelas de-
cisões do poder e não porque o poder resolva problemas que, em princípio,
podem ser solucionados em registros políticos não democráticos33. Portan-
to, para um mundo mais democrático, é preciso um encontro entre as temá-
ticas da república e da democracia, ampliando as responsabilidades entre
os que decretam e obedecem as leis. 

Sobre esse aspecto, Santos reflexe sobre 34 “A necessidade de competir
é, alias, legitimada por uma ideologia largamente aceita e difundida, na me-
dida em que a desobediência às suas regras implica perder posições e, até
mesmo, desaparecer do cenário econômico”. Arendt35 lembra que em qual-
quer lugar que os homens se reúnam para discutir e para agir em comum,
surge, entre eles, o poder, que, enquanto fenômeno intersubjetivo, só existe
e se mantém enquanto os homens permanecem reunidos. O poder, diferen-
temente, da força e da violência, não pode ser armazenado:

O poder só é efetivado enquanto a palavra e o ato não se divorciam, quando
as palavras não são vazias e os atos não são brutais quando as palavras não
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são empregadas para velar intenções mas para revelar realidades, e os atos não
são usados para violar e destruir, mas para criar relações e novas realidades. 

Arendt36 vincula poder ao grupo de homens reunidos por pressupor
que a geração de poder só ocorre na convivência de homens organizados,
debatendo e decidindo sobre os problemas relativos ao todo (ao grupo e a
toda sociedade). Ou seja, o homem só, mesmo com grande força física e
força mental (inteligência e sagacidade) não possui poder algum, pois que
o poder, igualmente, à ação, só ocorre entre dois ou mais homens que agem
em conjunto:

Sem a ação para pôr em movimento no mundo o novo começo de que cada
homem é capaz por haver nascido, «não há nada que seja novo debaixo do
sol»; sem o discurso para materializar e celebrar, ainda que provisoriamente,
as coisas novas que surgem e resplandecem, «não há memória»; sem a per-
manência duradoura do artifício humano, «não haverá recordação das coisas
que tem de suceder depois de nós». E sem o poder, o espaço da aparência
produzido pela ação e pelo discurso em público desaparecerá tão rapida-
mente como o ato ou a palavra viva”.

Arendt observa que essa característica já aparecia na noção Aristotélica
de energeia (efetividade), com o qual se designavam todas as atividades que
não visam a um fim e não resultam em uma obra acabada, isto é, essas ativi-
dades têm seu significado específico no próprio cometimento e não nos mo-
tivo que a provocaram ou no resultado que produz – esgotam seu significado
no próprio desempenho. Dessas experiências e conceitos, advém o significado
original da ideia do fim em si mesmo, pois, nesses casos de ação e discurso,
não se busca um fim, mas este reside na própria atividade, e a obra não sucede
e não extingue o processo, mas está contida nele (o desempenho é a obra).

A democracia é mais processo é mais movimento do que estrutura e es-
tabilidade. Como um pacto de incertezas a democracia extrai vida do con-
vívio entre diferentes e contrários, de interesses e forças que se chocam, mas
não se excluem. O caráter constituinte da democracia reside no seio da so-
ciedade civil, nos cidadãos. São eles que constituem o Estado/poder, a eco-
nomia/mercado.37

Grzybowski destaca que o controle social nas políticas governamentais
começa no voto, na participação cidadã em eleições que definem os próprios
governos e legisladores. Como parte da institucionalidade democrática, a in-
venção das eleições é insubstituível. Pelo voto emergem as correlações e se
fixam as possibilidades para a ação hegemônica deste ou daquele grupo de
atores, interesses e forças sociais. Além disso, a renovação periódica das elei-
ções permite confirmar ou mudar a representação do grupo hegemônico.
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Para o autor, entre as muitas tarefas para um maior controle do governo
e suas políticas públicas há uma, particularmente, grande, mas atualíssima:
a reinvenção democrática do Estado. No caso do Brasil, a institucionalidade
democrática conquistada, recentemente, não acabou com o autoritarismo
implantado no Estado. Ele sobrevive como cultura política e nas muitas leis
e instituições criadas pela ditadura, ainda não mudadas substancialmente.
Por isso, o Estado que aí está não corresponde às necessidades da democra-
cia, e, igualmente, não corresponde à realidade do mundo.  

O correto funcionamento de um regime democrático apenas é possível
no âmbito daquele modo de governar que, segundo uma tradição dos Anti-
gos, costuma ser chamada de governo das leis: só o poder pode criar o Di-
reito e só o Direito pode limitar o poder. Relembra Bobbio38, a conceituação
do modelo de democracia moderna e a sua íntima influência Grega: 

Modelo da democracia moderna foi a democracia dos antigos, de modo par-
ticular a da pequena cidade de Atenas, nos felizes momentos em que o povo
se reunia na ágora e tomava livremente, à luz do sol, suas próprias decisões,
após ter ouvido os oradores que ilustravam os diversos pontos de vista. Para
denegri-la, Platão (que era um antidemocrático) a havia chamado de “teatro-
cracia” (palavra que se encontra, não por acaso, também em Nietzsche).
Uma das razões da superioridade da democracia diante dos estado absolutos,
que tinham revalorizado os arcana imperii (em latim original: autoridades
ocultas, misteriosas) e defendiam com argumentos históricos e políticos a
necessidade de fazer com que as grandes decisões políticas fossem tomadas
nos gabinetes secretos, longe dos olhares indiscretos do público, fundado-se
sobre a convicção de que o governo democrático poderia finalmente dar
vida à transparência do poder, ao “poder sem máscara”. 

No mesmo sentido, Arendt39 lembra que a ideia da coisa política aflo-
rou, pela primeira vez na História, na polis grega, e é idêntica à liberdade:
“A política baseia-se no fato da pluralidade dos homens”. É ela que deve or-
ganizar e regular o convívio de diferentes, não de iguais. O livre agir é agir
público e público é o espaço original do político.

Eis que o conceito de Bobbio sobre a origem da democracia faz um
paralelo ao que a globalização tem demonstrado, quando, ocultamente, se
sobrepõe aos direito democráticos decisões contrárias ao pensamento de
igualdade e liberdade, porque esse poder invisível permeia as instituições
democráticas, e que é nociva a estas.40 Santos41 corrabora com o conceito
de que a cidade é o melhor espaço das discussões e lembra:

Quanto mais diferentes são os que convivem num espaço limitado, mais
idéias do mundo aí estarão para ser levantadas, cotejadas e, desse modo,
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tanto mais rico será o debate silencioso ou ruidoso que entre as pessoas se
estabelece. Nesse sentido, pode-se dizer que a cidade é um cugar privile-
giado para essa revelação e que, nessa fase da globalização, a aceleração
contemporânea é também aceleração na produção da escassez e na desco-
berta da sua realidade, já que, multiplicando e apressando os contatos, exibe
a multiplicidade de formas de escassez contemporânea, as quais vão mu-
dando mais rapidamente para se tornarem mais numerosas e mais diversas.

Para Santos, a gestação do novo, na História, dá-se, frequentemente,
de modo quase imperceptível para os contemporâneos, já que suas sementes
começam a se impor quando, ainda, o velho é, quantitativamente, dominan-
te. É por isso que a qualidade do novo pode passar despercebida. Mas a his-
tória se caracteriza como uma sucessão ininterrupta de épocas. Essa ideia
de movimento e mudança é inerente à evolução da humanidade.

As reflexões de Arendt lançam luzes para pensarmos em possibilidades
de inovar e de revitalizar formas de participação democrática em uma época
em que as atividades do labor e consumo colocam sobre risco o reconheci-
mento da dignidade e da relevância da vida política. Somado a isso, o fato
que, nas sociedades de massas contemporâneas, as formas de pobreza, de
desigualdades políticas e sociais e de manifestação de violência dificultam
a efetivação e o fortalecimento de noções e práticas democráticas; e, nos re-
gimes constitucionais democráticos representativos, os cidadãos são priva-
dos ou desistem de participar nos negócios públicos, orientando suas ativi-
dades para o âmbito dos interesses privados e individualistas.42

Daí, Arendt43 enfatiza a relação entre política e a chance e espaço da
liberdade: a importância do agir e da realização pessoal, em comparação
com a fixação da pura produção de produtos, contrapondo o valor mais ele-
vado da felicidade pública aos interesses privados. Em comparação ao fe-
nômeno da globalização, pode-se afirmar que, para Arendt, os sistemas po-
líticos liberais correm o risco de se tornarem totalitários, a partir da restrição
da liberdade, da repressão da espontaneidade humana e a corrupção do poder
pela violência. Por outro lado, é preciso manter a confiança na possibilidade
dos humanos começarem algo novo, porque podem agir são capazes de fazer
o diferente e o imprevisto. Então, “Só quando se priva o recém-nascido de
sua espontaneidade, de seu direito de começar algo novo, é que o curso do
mundo pode ser estipulado e vaticinado de maneira determinística”. 

Para Santos, a cultura de massas produz, certamente, símbolos. Mas
esses, direta ou indiretamente, ao serviço do poder ou do mercado, são, a
cada vez, fixos. Frente a esse movimento social e no objeto de não parece-
rem envelhecidos, são substituídos, mas por outra simbologia, também, fixa:
o que vem de cima está sempre morrendo e pode por antecipação, já ser visto
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como cadáver desde o seu nascimento. É essa a simbologia da cultura de
massas. Entre esses fatores de constantes mudanças, na aposta do novo, San-
tos relata a realidade que uma significativa parcela da humanidade, que, por
desinteresse ou incapacidade, não é capaz de obedecer a leis, normas regras
e mandamentos, costumes derivados dessa racionalidade hegemônica.44

Nessa complexidade na qual a globalização apresenta-se, Santos45 afir-
ma que, aos pobres, escapa o entendimento sobre do sistema do mundo, o
que gera uma confusão entre discursos e propagandas:

A política dos pobres é baseada no cotidiano vivido por todos, pobres e não
pobres e é alimentada pela simples necessidade de continuar existindo. Nos
lugares, uma e outra se encontram e se confundem, daí a presença simultâ-
nea de comportamentos contraditórios, alimentados pela ideologia do con-
sumo. Este serviço das forças socioeconômicas hegemônicas, também se es-
tranha na vida dos pobres, suscitando neles expectativas e desejos que não
podem contentar.  

Santos conclui que a globalização é muito menos um produto de
ideias e muito mais o resultado de uma ideologia restritiva e oriundas de
ações hegemônicas, que tem como base construções intelectuais fabricadas,
antes mesmo, da fabricação das coisas e das decisões de agir. A intelectua-
lização da vida social, recentemente, alcançada, vem acompanhada de uma
forte ideologização. 

Bobbio, sobre a concepção dos ideais, indaga se a democracia é, pre-
dominantemente, um conjunto de regras de procedimento, como pode pre-
tender contar com cidadãos ativos? Para haver os cidadãos ativos será que
não são necessários alguns ideais? É evidente que são necessários s ideais.
Mas como não dar-se conta das grandes lutas de ideias que produziriam
aquelas regras?46

Em nenhum país do mundo, o método democrático pode perdurar sem
tornar-se um costume. Mas pode tornar-se um costume sem o reconheci-
mento da irmandade que une todos os homens num destino comum? Um re-
conhecimento ainda mais necessário hoje, quando a sociedade torna-se, a
cada dia, mais consciente desse destino comum e deve-se procurar agir com
coerência, por meio do lume de razão que contempla a humanidade.

CONSIDERAÇõES FINAIS
Quanto às implicações da globalização, apontam-se as econômicas, as es-
paciais, as culturais e as políticas, demonstrando o fato de que os espaços
nacionais acabam arcando com as consequências negativas da globaliza-
ção, como, por exemplo, nas questões econômicas e espaciais, de resolverem
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as problemáticas da pobreza e da marginalização, geradas pela desigual-
dade social e a falta de acesso aos recursos tecnológicos, de modo que, para
tanto, necessitam de recursos econômicos, colocando-se, assim, em um
verdadeiro impasse.

Por fim, o campo político, igualmente, se destaca como sendo uma
seara de ampla implicação da globalização, eis que a política abarca a ques-
tão do Estado, de gerência e de resolução das questões sociais. Entretanto,
pelo esvaziamento do Estado, pela incapacidade de resolver os problemas
sociais, tanto pela ausência de poder de mando e econômico, tanto pela ne-
cessidade de assegurar, até mesmo, a credibilidade, para poder se autogerir,
o exercício da democracia e a efetividade dos direitos humanos podem não
ser, futuramente, assegurados, pois a representação e a soberania popular
esbarram na questão da fraqueza econômica.

Portanto, o presente trabalho buscou demonstrar a trajetória histórica
da globalização, suas formas de se apresentar e as implicações decorrentes
dela, envolvendo as relações do capital, do mercado, das classes sociais, da
soberania – estatal e popular – dos princípios democráticos e da garantia dos
direitos humanos em época de globalização e mundialização.

Diante da era informacional, da densidade demográfica, é difícil se
apontar qual é a vontade da maioria, quais os passos a serem traçados pela
democracia e qual é a democracia que se apresenta atualmente, ante a tantas
alterações nas bases estruturais do Estado. Diante dessas mudanças, inde-
pendentemente, dos rumos que os Estados e as relações internacionais se
desenvolvam, a teoria e a essência democráticas devem viger, sendo que
seus valores e instituições devem estar presentes na esfera pública para se
assegurar que a justiça social e os direitos humanos sejam observados e ga-
rantidos, em homenagem à prevalência da soberania popular.

SUMÁRIO



NOTAS

1 Doutoranda em Direito - UNISINOS. Mestra em Direito - UNIJUÍ. Espe-
cialista em Educação Ambiental - UFSM. Bacharel em Direito - UNICRUZ. Gra-
duanda em Filosofia-Licenciatura – UFPel. Coordenadora do PIBEX “Empode-
ramento dos Povos Indígenas do Rio Grande do Sul: proteção aos conhecimentos
tradicionais pela Educação Ambiental” e do PIBIC “Estado de Direito e Demo-
cracia: espaço de afirmação dos direitos humanos e fundamentais” - UNICRUZ.
Coordenadora do Projeto de Pesquisa “República e Democracia no Estado de Di-
reito” - FEMA. Integrante do Grupo de Pesquisa Estado & Constituição, da UNI-
SINOS. Integrante do Grupo de Pesquisa Clínica de Direitos Humanos, da Uni-
versidade Federal do Paraná UFPR. Integrante do Grupo de Pesquisa Jurídica em
Cidadania, Democracia e Direitos Humanos – GPJUR e do Núcleo de Estudo e
Pesquisa em Práticas Sociais - UNICRUZ. Docente nos Cursos de Direito, de
Ciências Aeronáuticas e do Núcleo Comum da UNICRUZ e do Curso de Direito
das Faculdades Integradas Machados de Assis - FEMA. Advogada. Conciliadora
Judicial - TJ/RS. Contato: dtgsjno@hotmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/5993648671113115. 

2 Graduanda em Direito – UNICRUZ. Bolsista do PIBIC “Estado de Direito
e Democracia: espaço de afirmação dos direitos humanos e fundamentais” – Uni-
versidade de Cruz Alta/RS. Contato: karine.rocha.flores@gmail.com. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/6524885140852439.

3 TOURAINE, Allain. Um mundo em pedaços. São Paulo: Caderno Mais,
1995.

4 ARNAUD, André-Jean. Governar sem fronteiras: entre globalização e
pós-globalização. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 

5 BULL, Hedley. The anarchical society. In: HELD, David (Org.). Political
theory today. Stanford: Stanford University, 1991.

6 ARNAUD, André-Jean. Governar sem fronteiras: entre globalização e
pós-globalização. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

7 RATTNER, Henrique. Sustentabilidade-uma visão humanista. Ambien-
te & sociedade, n. 5, pp. 233-240, 1999.

8 KOVÁCS, Ilona. Sistemas antropocêntricos de produção. Lisboa: Ins-
tituto Superior de Economia e Gestão, 1993. Disponível em: <https://www.repo-
sitory.utl.pt/bitstream/10400.5/1598/1/IK-wp936.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2017.
SUMÁRIO



9 BULL, Hedley. The anarchical society. In: HELD, David (Org.). Political
theory today. Stanford: Stanford University, 1991.

10 BUSCH, Andreas. Globalisation: Theoretical Issues and Measure-
ment. Paper, Conferenc e on Globalisation, Welfare States and Labour Markets,
Heidelberg, 1996.

11 WATERS, Malcom. Globalização, Oeiras: Celta, 1999.

12 DELUIZ, Neise. A globalização econômica e os desafios à formação
profissional. Boletim técnico do Senac, v. 22, n. 2, pp. 15-21, 1996, p. 16.

13 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional In-
ternacional. 15º Ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

14 BEDIN, Gilmar Antônio; BARCELLOS, Mardjele da Silva; SCHUNE-
MANN, Cristiane. A transformação da sociedade internacional clássica e a
crescente jurisdicionalização do direito internacional. Revista Direitos Fun-
damentais & Democracia, v. 8, n. 8, pp. 02-19, 2010.

15 GIDDENS, Anthony. Mundo na era da globalização. Lisboa: Presença,
2000.

16 MURTEIRA, Mário. A emergência de uma Nova Ordem Mundial. Lis-
boa: Difusão Cultural, 1995.

17 AGIER, Michel. Distúrbios identitários em tempos de globalização.
Mana, v. 7, n. 2, pp. 7-33, 2001, p. 20.

18 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 38
Ed. São Paulo: Malheiros, 2016.

19 LEMOS, Linovaldo Miranda. O global e o local numa lógica reticular.
OIKOS (Rio de Janeiro), v. 7, n. 1, 2008.

20 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 16.

21 MELO, Alexandre. Globalização Cultural. Lisboa: Quimera, 2002.

22 SANTOS, Milton. por uma outra globalização. Do pensamento único à
consciência universal. São Paulo : Record, 2003, p. 49.
SUMÁRIO



23 GRZYBOWSKI, Cândido. Respostas da Sociedade Civil à Globaliza-
ção. Revista Contexto e Educação.n.41. Editora Unijuí: 1996.

24 GRZYBOWSKI, Cândido. Respostas da Sociedade Civil à Globaliza-
ção. Revista Contexto e Educação.n.41. Editora Unijuí: 1996, p. 53.

25 GARCIA, Claudio Boeira. A cidadania enquanto conceito ou sobre es-
boços filosóficos-políticos contemporâneos da “Boa” cidade. Revista Contexto
e Educação. n.11. Editora Unijuí: 1988.

26 FENSTERSEIFER, Paulo Evaldo. A Educação Física e a crise da moder-
nidade. Ijuí: Unijuí, 2001.

27 BIGNOTTO, Newton, organizador. Pensar a República. B.H: Editora
UFMG, 2000.

28 GRZYBOWSKI, Cândido. Respostas da Sociedade Civil à Globaliza-
ção. Revista Contexto e Educação.n.41. Editora Unijuí: 1996.

29 ARENDT, Hannah. que é política? Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006,
p. 47.

30 GRZYBOWSKI, Cândido. Respostas da Sociedade Civil à Globaliza-
ção. Revista Contexto e Educação.n.41. Editora Unijuí: 1996.

31 ROUSSEAU, Jean Jacques. Do Contrato Social. Tradução de Lourdes
Santos Machado. In: Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 180.

32 GARCIA, Cláudio Boeira. Cidadania, Educação e Vida planetária. In:
MAAS, Adriana; Ribeiro, Renato Janine. Democracia Versus República. In:
Pensar a Republica, organizador Newton Bignotto, Belo Horizonte. Editora
UFMG, 2005, p. 133.

33 RIBEIRO, Renato Janine, pensar a República. Democracia Versus Re-
pública. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

34 SANTOS, Milton. por uma outra globalização. Do pensamento único à
consciência universal. São Paulo : Record, 2003, p. 57.

35 ARENDT, Hannah. A condição humana, Tradução Roberto Raposo, Rio
de Janeiro: Forense-universitária, 2004a, p. 212.

SUMÁRIO



36 ARENDT, Hannah. A condição humana, Tradução Roberto Raposo, Rio
de Janeiro: Forense-universitária, 2004a, p. 216.

37 GRZYBOWSKI, Cândido. Respostas da Sociedade Civil à Globaliza-
ção. Revista Contexto e Educação.n.41. Editora Unijuí: 1996.

38 BOBBIO, Norberto, O futuro da Democracia. Uma defesa das regras do
jogo. Rio de Janeiro: Pas e Terra, 1986, p. 29.

39 Entre o passado e o futuro. Tradução Mauro W. Barbosa de Almeida.
São Paulo: Perspectiva, 2004.

40 BOBBIO, Norberto, O futuro da Democracia. Uma defesa das regras do
jogo. Rio de Janeiro: Pas e Terra, 1986.

41 SANTOS, Milton. por uma outra globalização. Do pensamento único à
consciência universal. São Paulo : Record, 2003, p. 131.

42 ARENDT, Hannah. Sobre a Revolução. São Paulo: Companhia das letras,
1965.

43 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Tradução Mauro W. Bar-
bosa de Almeida. São Paulo: Perspectiva, 2004, p. 11.

44 SANTOS, Milton. por uma outra globalização. Do pensamento único à
consciência universal. São Paulo : Record, 2003.

45 SANTOS, Milton. por uma outra globalização. Do pensamento único à
consciência universal. São Paulo : Record, 2003, p. 133.

46 BOBBIO, Norberto, O futuro da Democracia. Uma defesa das regras do
jogo. Rio de Janeiro: Pas e Terra, 1986.

REFERÊNCIAS

AGIER, Michel. Distúrbios identitários em tempos de globalização.
Mana, v. 7, n. 2, pp. 7-33, 2001.

SUMÁRIO



ARENDT, Hannah. A condição humana, Tradução Roberto Raposo, Rio
de Janeiro: Forense-universitária, 2004a.

______. Entre o passado e o futuro. Tradução Mauro W. Barbosa de Al-
meida. São Paulo: Perspectiva, 2004.

_____. O que é política? Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.

_______, Sobre a Revolução. São Paulo: Companhia das letras, 1965.

ARNAUD, André-Jean. Governar sem fronteiras: entre globalização e
pós-globalização. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

BEDIN, Gilmar Antônio; BARCELLOS, Mardjele da Silva; SCHUNE-
MANN, Cristiane. A transformação da sociedade internacional clássica
e a crescente jurisdicionalização do direito internacional. Revista Direi-
tos Fundamentais & Democracia, v. 8, n. 8, pp. 02-19, 2010.

BIGNOTTO, Newton, organizador. Pensar a República. B.H: Editora
UFMG, 2000.

BOBBIO, Norberto, O futuro da Democracia. Uma defesa das regras do
jogo. Rio de Janeiro: Pas e Terra, 1986.

BULL, Hedley. The anarchical society. In: HELD, David (Org.). Political
theory today. Stanford: Stanford University, 1991.

BUSCH, Andreas. Globalisation: Theoretical Issues and Measurement.
Paper, Conferenc e on Globalisation, Welfare States and Labour Markets,
Heidelberg, 1996.

DELUIZ, Neise. A globalização econômica e os desafios à formação pro-
fissional. Boletim técnico do Senac, v. 22, n. 2, pp. 15-21, 1996.

FENSTERSEIFER, Paulo Evaldo. A Educação Física e a crise da moder-
nidade. Ijuí: Unijuí, 2001.

GARCIA, Claudio Boeira. A cidadania enquanto conceito ou sobre esbo-
ços filosóficos-políticos contemporâneos da “Boa” cidade. Revista Con-

SUMÁRIO



texto e Educação. n.11. Editora Unijuí: 1988.

_______. Cidadania, Educação e Vida planetária. In: MAAS, Adriana;
Ribeiro, Renato Janine. Democracia Versus República. In: Pensar a Repu-
blica, organizador Newton Bignotto, Belo Horizonte. Editora UFMG, 2005.  

GIDDENS, Anthony. Mundo na era da globalização. Lisboa: Presença,
2000.

GRZYBOWSKI, Cândido. Respostas da Sociedade Civil à Globalização.
Revista Contexto e Educação.n.41. Editora Unijuí: 1996.

KOVÁCS, Ilona. Sistemas antropocêntricos de produção. Lisboa: Insti-
tuto Superior de Economia e Gestão, 1993. Disponível em: https://www.re-
pository.utl.pt/bitstream/10400.5/1598/1/IK-wp936.pdf. Acesso em: 16 abr.
2017.

LEMOS, Linovaldo Miranda. O global e o local numa lógica reticular.
OIKOS (Rio de Janeiro), v. 7, n. 1, 2008.

MELO, Alexandre. Globalização Cultural. Lisboa: Quimera, 2002.

MURTEIRA, Mário. A emergência de uma Nova Ordem Mundial. Lis-
boa: Difusão Cultural, 1995.

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional Inter-
nacional. 15º Ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

RATTNER, Henrique. Sustentabilidade-uma visão humanista. Ambiente
& sociedade, n. 5, pp. 233-240, 1999.

RIBEIRO, Renato Janine, pensar a República. Democracia Versus Repú-
blica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

ROUSSEAU, Jean Jacques. Do Contrato Social. Tradução de Lourdes San-
tos Machado. In: Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
_______.Emile e Sophie ou Os solitários. Tradução de Françoise Galler,
Porto Alegre: Editora Paraola, 1994.

SANTOS, Milton. por uma outra globalização. Do pensamento único à
consciência universal. São Paulo : Record, 2003.

SUMÁRIO



SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 38 Ed.
São Paulo: Malheiros, 2016.

TOURAINE, Allain. Um mundo em pedaços. São Paulo: Caderno Mais,
1995.

WATERS, Malcom. Globalização, Oeiras: Celta, 1999.

SUMÁRIO



PERCEPÇÕES, DISCURSOS E PRÁTICAS SOBRE A
GESTÃO INSTITUCIONAL DE CONFLITOS NA POLÍCIA
FEDERAL BRASILEIRA.

Coautor: Gilvan Luiz Hansen1

Coautor: José Ricardo Ventura Corrêa2

Resumo: No Brasil, as instituições policiais possuem atribuições e funções
primordiais para a administração dos conflitos sociais. Assim, a atividade
policial deveria estar associada a um conjunto de habilidades e compe-
tências que privilegiassem ações discursivas e concretas capazes de pre-
venir violações de direitos no corpo social. Porém, há uma primazia de
atuação reativa, a qual associada a percepções idealizadas de mundo,
têm produzido fortes tensões institucionais. Apesar do discurso dos poli-
ciais mobilizar categoriais como democracia, cidadania, defesa dos in-
teresses da sociedade, gestão moderna da segurança pública, entre ou-
tros, o que é possível inferir é que existe uma predileção associativa em
tentar solucionar os conflitos através da subjugação do outro a uma lei.
O problema da resolução de conflitos através da desconsideração das
necessidades, dos desejos e das expectativas envolvidas é o de reduzir
seres humanos a meros objetos. Desta forma, propomos que as soluções
devem ser pautadas em um modelo discursivo como o de Jürgen Haber-
mas, modelo este que se apresenta como uma alternativa democrática e
republicana capaz de garantir a construção do mútuo entendimento a
partir de uma prática intersubjetiva; a qual, não só respeita, mas também
resgata e privilegia a condição humana. 

Palavras-chave: Palavra-chave: Segurança Pública; Gestão de Conflitos;
Polícia Federal

Abstract: In Brazil, police institutions have primary functions and functions
for the management of social conflicts. Thus, police activity should be asso-
ciated with a set of skills and competences that favor discursive and concrete
actions able to prevent violations of rights in the social body. However, there
is a primacy of reactive action, which associated with idealized perceptions
of the world, have produced strong institutional tensions. Although the dis-
course of the police to mobilize categories such as democracy, citizenship,
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defense of the interests of society, modern management of public security,
among others, what is possible to infer is that there is an associative prefer-
ence in trying to solve conflicts by subjugating the other to a law. The prob-
lem of conflict resolution by disregarding the needs, desires and expecta-
tions involved is to reduce human beings to mere objects. In this way, we
propose that the solutions should be based on a discursive model such as
Jürgen Habermas, a model that presents itself as a democratic and republi-
can alternative able to ensure the construction of mutual understanding
based on an intersubjective practice; which not only respects but also res-
cues and privileges the human condition.

Keywords: Public Security; Conflict management; Federal Police

1 A pOLÍCIA FEDERAL E SEUS CONFLITOS
O presente trabalho tem por objetivo discutir algumas proposições sobre o
sistema de segurança pública brasileiro, mais especificamente, naquilo que
concerne ao papel desempenhado pela Polícia Federal a partir da redemo-
cratização nacional fundada na Constituição Federal de 1988. Para isto, pre-
tendemos destacar que os conflitos quanto a estruturação e a distribuição
das atribuições dos cargos policiais dentro da Polícia Federal, alavancados
pelas entidades de representação classistas a partir da conflagração de um
movimento grevista realizado no ano de 2012, têm produzido consequências
negativas ao desempenho institucional, bem como têm feito aumentar o nú-
mero de suicídios dos policiais. Ressaltamos que estes conflitos transcen-
dem ao ambiente auto referenciado da instituição e ganham cada vez mais
contornos multifacetados atingindo inclusive a formação da opinião pública,
bem como a produção legislativa do Congresso Nacional.

Assim, entendemos ser pertinente uma reconstrução histórica sobre a
Polícia Federal para que se possa, ao longo da discussão, mobilizar argu-
mentos que permitam a construção de uma análise sobre as permanências
institucionais.  Ao mesmo tempo, pretende-se apontar para a viabilidade da
implementação de um procedimento discursivo, que por dar vazão a multi-
plicidade de vozes e interesses presentes, permite a construção intersubje-
tiva de consensos e assim garantiria uma administração de conflitos coadu-
nada com o paradigma democrático. 

A criação da Polícia Federal está circunscrita a um conturbado período
da história o Brasil, qual seja, o denominado segundo momento da Repú-
blica Velha, também chamada pelos historiadores de República Oligárquica
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a qual teve por características a centralização do poder entre partidos polí-
ticos dos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Podemos dizer que a “Era
Vargas” foi um período de grandes transformações no país. Houve a intro-
dução de uma indústria de base, urbanização, reformas administrativas e ju-
diciais, forte intervenção do Estado na economia, bem como de protagonis-
mo estatal na consolidação de ações sociais, educação e cultura. Este papel
central do Estado como uma espécie de delineador da cidadania fez com que
o historiador José Murilo de Carvalho3 forjasse a categoria “estadania”. 

O período do Estado Novo (1937-1945) foi marcado pela imposição de
uma nova Constituição em 1937. Posteriormente, a referida Constituição
ficou conhecida como “A Polaca”, isso porque incorporava elementos da
então Constituição da Polônia. Podemos dizer que a Constituição de 1937
era de forte influência da ideologia fascista e visava impedir o liberalismo,
bem como o socialismo e o comunismo internacional.  A partir de 1937, Var-
gas impôs a censura aos meios de comunicação, reprimiu a atividade política,
perseguiu e prendeu seus inimigos políticos, adotou uma postura de nacio-
nalização da economia e também criou a Consolidação das Leis Trabalhistas
– CLT4, um novo Código Penal5 e Código de Processo Penal6, estas três le-
gislações, com algumas alterações, ainda se encontram em pleno vigor. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, as contradições do go-
verno Vargas, quais sejam, a dependência econômica dos Estados Unidos e o
alinhamento político semelhante ao então modelo da Alemanha Nazista fize-
ram com que a luta pela redemocratização ganhasse força e assim foram con-
vocadas novas eleições e o candidato do governo, General Eurico Gaspar Dutra
foi eleito. Em 28 de março de 1944, fora publicado o Decreto-Lei nº 6.3787 o
qual: “Transforma a Polícia Civil do Distrito Federal em Departamento Federal
de Segurança Pública e dá outras providências” (D.F.S.P), diretamente subor-
dinado ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores. Assim criava-se uma ins-
tituição policial com circunscrição em todo o território nacional, com atribui-
ção ampliada, que podia atuar em qualquer unidade da Federação, inclusive
sendo responsável pela imigração e pela segurança das fronteiras. Este é con-
siderado oficialmente o marco legislativo inicial da Polícia Federal. 

Podemos assim inferir que a Polícia Federal surge em um momento his-
tórico brasileiro de governo totalitário e passa a operar em um sistema de per-
secução penal que tinha por balizamento legislativo duas normas (Código
Penal e Código de Processo Penal) de claro viés fascista. Contudo, apesar de
institucionalmente o Decreto-Lei nº 6.378/44 ser considerado o marco regu-
latório histórico que criou a Polícia Federal, até o início dos anos 2000 havia
uma discussão interna sobre qual seria a real data de criação da Polícia Federal,
pois havia quem entendesse ser o dia 16 de novembro de 1964, haja vista a
entrada em vigor da Lei nº 4.483/64. Enfim, alguns policiais entrevistados por
este pesquisador reputaram a decisão de vincular a criação da Polícia Federal
SUMÁRIO



ao ano de 1944 e não ao ano de 1964, porque haveria uma intencionalidade
em afastar a imagem institucional do regime de repressão militar instalado no
Brasil de 1964 até 1985. De certo que, no dia 16 de novembro a instituição
comemora o dia do Policial Federal.

Ressaltamos que o período compreendido entre 1945 e 1964 fora de
relativa liberdade política e democrática. Entretanto, com a renúncia de
Jânio Quadros e a iminente posse de João Goulart, o qual era considerado
simpático a implementação do modelo comunista no Brasil, houve movi-
mentações de tropas militares que impediram a posse de João Goulart e ao
mesmo tempo, implantaram um regime de ditadura.

Desta feita, apontamos que é neste período inicial de relativa estabili-
dade do regime ditatorial que o Departamento Federal de Segurança Pública
é reorganizado através da edição da Lei nº 4.483/64, de 16 de novembro de
19648, assim ocorre a ampliação da circunscrição e a especificação de suas
atribuições para atender as demandas do novo regime instituído. Na mesma
linha de ação, em 23 de dezembro de 1965, é publicada a Lei nº 4878/659,
que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis
da União e do Distrito Federal. Esta lei fora posteriormente regulamentada
através do Decreto nº 59.310, de 23 de setembro de 196610 e, encontra-se
em vigor atualmente. Assim, podemos dizer que em função do regime de
exceção que se instalou no Brasil a partir de 1964, a Polícia Federal atuou
precipuamente como “braço policial” das Forças Armadas e naquele mo-
mento histórico lastreava suas ações no paradigma da “segurança nacional”
e, sob este viés, reprimiu o contrabando e o descaminho (crimes alfandegá-
rios de fronteira), bem como atuou notadamente na repressão política. 

Destacamos que durante a ditadura militar houve uma forte censura
sobre as produções culturais que, pretendiam de alguma forma, pôr em dis-
cussão a situação política do país. A repressão atingia o teatro, a literatura,
o cinema, a imprensa, a música, ou seja, toda forma de expressão artística
que, eventualmente, pudesse prejudicar a imagem do regime militar ou
mesmo que fosse dúbia em tal posicionamento político. O referido órgão
responsável por tais atribuições fora a Divisão de Censura de Diversões Pú-
blicas. E dentro da Polícia Federal havia um conjunto de servidores públicos
com cargo denominado “Censor Federal”, os quais eram os responsáveis di-
retamente pela execução destes trabalhos.

Com o advento da Constituição de 1988, o Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias determinou que os ocupantes do cargo de censor fe-
deral permanecessem no Departamento de Polícia Federal exercendo funções
“compatíveis” e apenas em 1998, foi editada a Lei nº 968811extinguindo o
cargo de Censor Federal, enquadrando seus ocupantes nos cargos de Perito
Criminal Federal - PCF ou Delegado de Polícia Federal - DPF, dentro do qua-
dro funcional da Polícia Federal. 
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Infere-se que com a publicação dessa referida lei, a Polícia Federal vi-
sava sepultar um dos resquícios que a vinculava ao período ditatorial e, con-
sequentemente, afastar sua imagem institucional da repressão política que
marcou o regime militar. Apresentando-se à sociedade com uma nova rou-
pagem mais alinhada aos princípios e valores estabelecidos para a retomada
democrática. No início da década de 1980, as sucessivas crises econômicas,
as elevadas taxas inflacionárias, bem como a miséria, a desigualdade social,
o analfabetismo, entre outros problemas sociais crônicos do Brasil fizeram
com que setores da sociedade que inicialmente apoiavam o golpe militar de
1964 passassem a demonstrar descontentamento com o regime.

Assim, nos anos de 1983 e 1984 desenvolve-se uma mobilização civil
que reivindicava eleições diretas para a Presidência da República. Este mo-
vimento que ficou conhecido como “Direitas Já” ganhou as ruas e produziu
protestos históricos os quais, atualmente, são tomados pelos estudiosos do
tema como o “ponto de virada” do regime militar.  Fato é que em 1988 uma
nova Constituição é promulgada e a partir dela são traçados novos parâmetros
e limites de ação para todas instituições que passaram a compor o Sistema
de Segurança Pública brasileiro. A primeira referência nesse sentido é a busca
em se constituir um modelo de segurança coadunado com o paradigma da
defesa da cidadania e, não mais, para a repressão aos “inimigos” do Estado.

Atualmente, toda estrutura do Departamento de Polícia Federal, por
força dos preceitos e atribuições constitucionalmente impostos, encontra-
se totalmente desvinculada hierárquico ou administrativamente das Forças
Armadas Brasileiras. Destacamos que assim também ocorre com as demais
polícias não militarizadas, ou seja, as Polícias Civis dos estados e a Polícia
Rodoviária Federal.  Da intelecção do artigo 144 da Constituição Federal
de 1988 é possível inferir que o legislador constituinte buscou romper com
o paradigma da “Segurança Nacional”, que se encontrava redigido na cons-
tituição anterior e passa a utilizar a expressão “Segurança Pública” dando a
ideia de um serviço voltado a garantia dos interesses coletivos. Aponta,
ainda, o artigo em comento que a segurança pública é dever do Estado e
assim não pode o poder público permanecer atônito ante o avanço da crimi-
nalidade e da violência. Deve sim discutir, construir e pôr em prática um
conjunto de ações que privilegiem a prevenção, mas também deve estar pre-
parado para agir reativamente. A implementação de políticas públicas ten-
dentes a mitigar a desigualdade social caminha neste sentido. Na democracia
não é possível pensar em um sistema de segurança pública que não permita
a participação popular na sua elaboração, execução e controle. Esta é a ob-
servação de Miranda e Lage (2007, p. 1):

A Constituição de 1988 representou uma mudança na concepção da segu-
rança pública. Além de “dever do Estado”, como afirmava o art. 144, ela
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passou a ser também responsabilidade de todos, o que significava, formal-
mente, o reconhecimento de um Estado democrático, no qual a concepção
de ordem está diretamente relacionada às atitudes e valores do cidadão, quer
isoladamente, quer em coletividade. 

Deriva desta percepção, a ideia de que há uma forte correlação entre a
construção da cidadania, o funcionamento do sistema de segurança pública
e o processo de redemocratização. O papel da polícia está intrinsecamente
relacionado com a sua inserção na sociedade como mediadora de conflitos
e com a participação e mobilização efetiva da população. Na prática a polícia
deve se envolver em situações não relacionadas apenas com a garantia da
lei e da ordem, deve encarar reivindicações sociais como oportunidade de
se aproximar da sociedade civil e de participar ativamente da reafirmação
do modelo democrático. 

Podemos dizer que o paradigma democrático implica na ampliação da
participação política dos cidadãos. A democracia exige uma espécie de alar-
gamento da discussão em torno das políticas públicas de forma institucio-
nalizada, bem como a construção de mecanismos que integrem os diversos
grupos de interesses e que seja capaz de canalizar as demandas sociais e po-
líticas. Para Marshall (1973, p. 84):

A cidadania seria um status que em princípio repousa sobre os indivíduos e
que implica igualdade de direitos e obrigações, liberdades e constrangimen-
tos, poderes e responsabilidades. Desde a antiguidade até a modernidade, ci-
dadania tem significado uma certa reciprocidade de direitos e deveres entre
a comunidade política e o indivíduo.

A efetivação de um Estado Democrático de Direito passa necessaria-
mente pela ideia da Accountability.12 A polícia deve coadunar seu agir no
mundo com a garantia e a efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos
e na integração com a comunidade, estabelecendo a mediação e a negocia-
ção como instrumento principal da pacificação social. A polícia deve estar
altamente preparada para a eventual utilização da força e, principalmente,
para a decisão de efetivá-la. Neste sentido temos Soares (2003, p. 02):

É através da subordinação das polícias aos marcos legais (que no Brasil, a
partir da Constituição de 1988, correspondem ao universo normativo e axio-
lógico derivado do Direitos Humanos) que se circunscrevem a eficiência da
polícia. Quando a polícia não é eficiente, ou seja, quando não se subordina
aos marcos legais, “os direitos Humanos sucumbem ao medo, à morte, à
crueldade, às violações, ao arbítrio, à violência.
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A polícia no contexto democrático surge como instrumento de aperfei-
çoamento da própria democracia. Porém, o modelo de democracia brasileiro
caminha lentamente no sentido de reformar seus procedimentos. O trata-
mento desigual perante a lei, bem como uma predileção associativa refor-
çada pela mídia que corrobora para uma visão “normalizada” do tratamento
penal da pobreza faz surgir uma forte resistência e significativo distancia-
mento da sociedade civil em relação as instituições policiais.  Contudo, a
Polícia Federal foi capaz de reagir a estas questões e a partir de um processo
de realinhamento e redirecionamento de seu aparato repressor alcançou uma
elevada aceitação social e, atualmente, é consdierada uma das poucas insti-
tuições públicas que detem um elevado grau de confiança da sociedade. 

Neste sentido, uma estratégia que foi e continua sendo muito utilizada
pela Polícia Federal é a seleção de investigações de maior vulto que vincu-
lem pessoas de renome público e dar a estas “operações” publicidade através
das mídias. Assim, a imprensa culmina por reforçar o “sucesso” das inves-
tigações retroalimentando o clamor público por uma polícia que “também
bata à porta dos ricos”.   

A Polícia Federal tem buscado pautar seu policiamento na integração
de planejamento operacional e inteligência policial, vislumbrando que suas
ações devem estar alinhadas aos anseios da sociedade brasileira, os quais se
traduzem direta e indiretamente pelas predileções e mecanismos de crimina-
ção e incriminação mobilizados pelo Ministério Público Federal. Esta relação
com o Ministério Público Federal nem sempre é plenamente harmoniosa,
contudo os resultados colhidos vêm fomentando uma constante busca pela
construção de paradigmas, metodologias, e por que não dizer de uma “cul-
tura” de polícia que reflita, na medida do possível, um padrão legítimo e legal
de uso da força coercitiva. Neste sentido, cumpre informar que realizamos
entrevistas distribuídas de forma equânime entre os 5 (cinco) cargos policiais
existentes atualmente na Polícia Federal, ou seja, entrevistamos Delegados
de Polícia Federal, Peritos Criminais Federais, Escrivães de Polícia Federal,
Agentes de Polícia Federal e Papiloscopistas Policiais Federais. 

Com base nestas entrevistas, podemos dizer que a questão que marca
os conflitos entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, em regra,
dizem respeito ao poder de investigação do Ministério Público. Atualmente,
na Polícia Federal, os delegados tendem a ser contra o poder investigativo
do Ministério Público, enquanto que os demais policiais (peritos, escrivães,
agentes e papiloscopistas) têm claro posicionamento favorável ao poder de
investigação do MPF. Esta problemática está intimamente ligada a delimi-
tação e a disputas de poder dentro do campo do direito. Quando nos referi-
mos ao “campo do direito” estamos utilizando a categoria desenvolvida por
Bourdieu (2002, p. 211-212):
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As práticas e os discursos jurídicos são, com efeito, produto do funciona-
mento de um campo cuja lógica específica está duplamente determinada:
por um lado, pelas relações de força específicas que lhe conferem a sua es-
trutura e que as lutas de concorrência ou, mais precisamente, os conflitos de
competência que nele têm lugar e, por outro lado, pela lógica interna das
obras jurídicas que delimitam em cada momento o espaço do possíveis e,
deste modo, o universo das soluções propriamente jurídicas. O campo jurí-
dico é o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer o direito,
quer dizer, a boa distribuição (nomos) ou a boa ordem, na qual se defrontam
agentes investidos de competência ao mesmo tempo social e técnica que
consiste essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar (de ma-
neira mais ou menos livre ou autorizada) um corpus de textos que consa-
gram a visão legítima, justa, do mundo social.

A Polícia Federal conseguiu alcançar um maior percentual de aumento
salarial em 1996 muito por conta do advento da Lei 9.266/96, a qual passou a
exigir curso superior completo, em nível de graduação, para o ingresso na car-
reira profissional em todos os cargos policiais. Desta forma, a Polícia Federal
fez incorporar uma gama variada de profissionais que contribuíram para o
prestígio e a respeitabilidade que o órgão detém atualmente. Contudo, para
alguns policiais entrevistados, apesar do desenho constitucional de polícia
moderna de ciclo completo, haja vista que possui atribuições de polícia pre-
ventiva e de polícia repressiva (judiciária), a estrutura interna da carreira não
foi discutida suficientemente com a sociedade. Para estes policiais federais,
a Polícia Federal guarda ainda muitas práticas do período de exceção. 

De fato, os trâmites parlamentares do Projeto de Lei Complementar 132
– PLC/13213 e os do Projeto de Emenda Constitucional 37 – PEC/3714 no
Congresso Nacional fizeram a Associação Nacional de Procuradores da Re-
pública - ANPR aproximar seu discurso ao da Federação Nacional dos Poli-
ciais Federais – FENAPEF e da Associação Nacional dos Peritos Criminais
Federais - APCF. Isto porque, inicialmente, foram representantes da FENA-
PEF que se reuniram com os representantes da ANPR e apontaram para a
existência de uma gama variada de projetos legislativos, variando de projetos
de lei até projetos de emendas constitucionais, que segundo dirigentes da FE-
NAPEF: “sem a devida discussão com a sociedade visavam, de forma uni-
lateral, a defesa de prerrogativas funcionais por parte dos delegados de po-
lícia. ” Trazemos, por fim, a fala de M. (Escrivão de Polícia Federal):

Vamos lá, eu sou favorável que haja a reestruturação da carreira em dois car-
gos, porque seria uma coisa boa. No meu ponto de vista isso poderia aconte-
cer sem esse problema todo. Era só fazer o seguinte: colocava os delegados,
agentes e escrivães de um lado e do outro lado os papiloscopitas e peritos.
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Na hora do concurso, o candidato escolhe se quer parte “operacional” ou
parte “técnica” e faz a prova de nível superior. Na parte operacional tem que
ser curso de Direito e na parte técnica o curso superior de acordo com a área
de concentração, mais ou menos como é hoje a prova de perito. O policial
começaria a carreira e dentro de 18 (dezoito) anos ia se qualificando e capa-
citando dentro da polícia e chegaria depois disso, por mérito e tempo de ser-
viço ao cargo de delegado na parte operacional e de perito na parte técnica.
Deste jeito daria para atender e acabava com essa “guerra” dentro da polícia.
Noutro dia fui conversar com um colega agente e o cara parecia um louco.
Totalmente descontrolado. Achando que estão vigiando ele e que os delega-
dos estão armando um complô para prender ele. Não falava coisa com coisa.
Fiquei com pena dele. 

Estas colocações revelam alguns dos vários pontos de tensão existen-
tes, atualmente, na Polícia Federal. Indiscutivelmente, por parte da FENA-
PEF, da APCF e da ANPR também existe o interesse em defender projetos
no sentido de reafirmar interesses classistas. Tal afirmação se justifica por-
que com a derrubada da PEC/37, ante o apelo popular nas manifestações
que tomaram as ruas do país durante o mês de julho de 2013, surgiu no Con-
gresso Nacional uma “corrida” para regulamentar a investigação realizada
pelo Ministério Público. 

A característica comum destes projetos de lei é a construção de um pro-
cedimento investigativo, por vezes denominado inquérito penal, que seria
conduzido diretamente pelo Ministério Público e contaria, ainda, com a par-
ticipação de policiais não detentores do cargo de delegado. Contudo, até o
presente momento, não houve votação ou regulamentação deste tipo de in-
vestigação. Assim, atualmente, as grandes investigações ainda funcionam
aos moldes da estrutura das forças-tarefa. Por certo que, tais propostas le-
gislativas tendem a acirrar os conflitos internos e externos com os quais a
Polícia Federal encontra-se envolvida.

É possível inferir dos fatos até aqui relatados que a Polícia Federal tem
por desafio enfrentar conflitos interpessoais e classistas que perpassam a
instituição, mas que não se restringem a ela; pois os policiais federais, atra-
vés das respectivas entidades que representam os interesses do cargo ao qual
o policial pertence, buscam fazer valer sua forma de percepção de mundo
através da edição de uma “lei” que, via de regra, subjuga os demais policiais
aos seus interesses.  Ou seja, buscam resolver os conflitos impondo a “lei”
a outra parte, ou, ao menos, as suas formas particulares de apreensão das
leis e do processo democrático. Entendemos que tal postura em muito se in-
fluencia pela dificuldade que as instituições policiais, de uma maneira geral,
têm em lidar com os conflitos nos quais estão envolvidos sem mobilizar a
coerção como mecanismo saneador. A Polícia Federal tem dificuldade em
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institucionalizar fóruns próprios para discutir, propor soluções e mediar seus
conflitos e isto tem gerado cada vez mais resultados negativos.

Todos estes conflitos se somam a uma série de fatores profissionais e
de pressões advindas do cotidiano estressante do serviço policial e o ser hu-
mano “por trás da máscara” culmina em ter sua saúde afetada.  Neste senti-
do, são as observações de Pires e Eilbaum (2009, p. 525):

É de conhecimento de todos aqueles que já tiveram uma experiência como po-
licial que a sociedade exige dele uma postura adequada e uma reação rápida e
eficaz. A pressão cotidiana em situações estressantes vai, pouco a pouco, lhe
minando a saúde. Algumas características de personalidade são recorrentes no
contexto policial, tais como: agressividade, apatia, entre outras.

Assim, merece atenção o elevado número das ocorrências de suicídios
entre policiais federais. Especialmente destacamos o ano de 2012, quando
sete (07) policiais federais se suicidaram. O ano de 2012 fora também o mo-
mento histórico em que o movimento grevista fez conflagrar os conflitos na
Polícia Federal, bem como fora o momento onde as intransigências entre as
diferentes concepções passam a ser tomadas cada vez mais como uma guerra
a ser vencida pela subjugação da outra parte. 

GRáFICO 1

Por certo que o suicídio deve ser correlacionado a uma multiplicidade de
fatores e que a mera demonstração de que houve um aumento, ainda que con-
siderável, do número de fatalidades no ano de 2012, não autoriza a automática
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inferência de que os suicídios se deram por conta dos conflitos dentro da Polícia
Federal. Contudo, entendemos ser pertinente apontar que os conflitos na ins-
tituição se somaram a outros fatores para desencadear este cenário trágico.
Nesta linha, Pires e Eilbaum (2009, p.527):

Os desafios cotidianos que ocorrem na vida pessoal de cada um ganha uma di-
mensão maior para um policial na sua rotina de trabalho. As pessoas não soli-
citam ajuda policial quando a sua vida está perfeitamente em ordem. O poli-
cial só é envolvido quando há considerável desordem, e mesmo risco de vida.
A polícia, em tais situações, acaba enredada em numa teia de dramas pessoais
e de incessantes catástrofes profissionais. A perplexidade diante disto sufoca o
policial e tinge o seu mundo de um cinza assustador. Ver crianças morrerem e
pessoas se digladiarem até a morte são situações difíceis de se encarar, mais
ainda de se compreender. O divórcio, o alcoolismo, o uso de drogas, proble-
mas disciplinares, doenças físicas e até o suicídio são algumas das reações
adotas por pessoas do sistema policial. Todo o processo molda e manipula um
policial na direção da apatia e da desmotivação. O estresse ocupacional é
constante, e, se for deixado sem controle pode rasgar o tecido policial.

Uma a pesquisa sobre as relações de trabalho na Polícia Federal desen-
volvida pela FENAPF revela que um percentual de 99,28 % dos policiais
“não acredita que os dirigentes da Polícia Federal atuam na defesa e valo-
rização de todos os cargos de forma isonômica”. Este resultado aponta que
grande parte dos servidores policiais acredita não receber o devido reconhe-
cimento aos serviços que vêm prestando por parte de suas chefias. Destaca
Mendes (2010, p. 21):

Os trabalhadores sofrem, mobilizam sua inteligência, sua personalidade, na
esperança de uma retribuição não apenas salarial, mas de reconhecimento do
trabalho pelos outros: superiores e clientes certificam a utilidade econômica
e social do trabalho realizado; os colegas podem reconhecer o esforço pes-
soal e a capacidade profissional por trás do trabalho.

Com o passar dos anos a tensão diária a qual o policial federal encon-
tra-se submetido, culmina por provocar uma série de sofrimentos e angustias
que, se não forem tratados, podem afetar sobremaneira toda a saúde da ins-
tituição. Acreditamos que a Polícia Federal precisa buscar institucionalizar
mecanismos que viabilizem a superação destes conflitos, pois além do au-
mento de suicídios e de licenças médicas por problemas psiquiátricos, temos
também a baixa efetividade no desempenho institucional quando compara-
mos os dados estatísticos de indiciamento15 dos anos anteriores a conflagra-
ção dos conflitos, com os dados referentes aos anos posteriores a tal evento. 
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Neste sentido, trazemos a título meramente ilustrativo os dados sobre
os indiciamentos realizados pela Delegacia de Polícia Federal em Niterói,
entre os anos de 2006 a 2015, contudo ressaltamos que a queda no número
de indiciamentos pode ser observada em diversas unidades policiais disper-
sas por todo o Brasil.

É possível perceber uma significativa diminuição no número de indi-
ciamentos a partir do ano de 2012. Vislumbramos que este diagnóstico de
diminuição de desempenho fora em muito influenciado pelos conflitos que
descrevemos ao longo deste trabalho.

1.2 ANIqUILAÇÃO OU SUpERAÇÃO
Vivemos em um mundo cada vez mais globalizado. As nossas relações in-
terpessoais na esfera do trabalho não podem ser tomadas de maneira estan-
que da produção de sentido de viver e de bem viver.  O desenvolvimento da
tecnologia de informação, por exemplo, contribuiu para facilitar e ampliar
o nosso espaço de interação, e nos fez inserir em um mundo de dimensões
globais. Assim, as relações humanas ultrapassam os antigos vínculos que
nos uniam em uma mesma dimensão de tempo, espaço e território. As nossas
ações estão vinculadas e têm consequências para ações de outros seres hu-
manos, mesmo que não estejamos mais juntos em uma interação face a face.
Apesar das potencialidades para a consolidação de um modelo democrático
de gestão da vida em sociedade, esta realidade aponta também para novos
desafios e novos problemas onde entender os nossos conflitos e direitos em
relação ao dos outros é de grande importância e se faz imperativo. 

Neste sentido, apresenta-se via de regra duas possibilidades ante as si-
tuações de conflito, quais sejam, ou seremos capazes de superar tais oposi-
ções de opinião e ainda assim convivermos; ou nos restaria apenas a aniqui-
lação. A aniquilação aqui é tomada como sendo a extinção do conflito pela
eliminação de uma das partes litigantes. Seria a negação absoluta e total do
outro, a qual pode ocorrer via de regra por três mecanismos. Estes mecanis-
mos seriam o extermínio físico, psicológico ou ético-moral. 

Entendemos que as relações conflituosas dentro da Polícia Federal fize-
ram entrincheirar de um lado as percepções, as necessidades, os desejos e as
expectativas dos delegados e de outro lado as percepções, as necessidades, os
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desejos e as expectativas dos outros cargos policiais daquela instituição.
O senso comum tende a perceber os conflitos pura e simplesmente sob

seu viés negativo, tendo dificuldade em perceber o potencial emancipatório
presente em situações que revelam dissensos sobre determinado assunto,
comportamento, ou no caso, sobre o modelo de gestão da instituição policial.
Associado a essa visão do senso comum temos que considerar dificuldades
específicas quando lidamos com conflitos institucionais, isto porque a insti-
tuição Polícia Federal, como foi possível demonstrar ao longo do trabalho,
convive com desafios próprios de sua história e de sua natureza policial. Com
isto queremos destacar que os conflitos interpessoais nas instituições poli-
ciais são permeados pelo dilema entre a lei e a ordem, que naturaliza a solu-
ção do conflito pela aplicação da lei e não pela construção intersubjetiva de
consenso, bem como pela mimetização das estruturas hierárquicas do poder
Judiciário, a qual naturaliza a regra das lutas por poder próprias do campo
jurídico, ou seja, reproduzem uma luta pelo direito de dizer o direito.

Ocorre que internamente a rotina é abalada fazendo com que a institui-
ção necessariamente precise enfrentar suas próprias mazelas e dificuldades.
A presença de pessoas em conflito na instituição põe em risco a cooperação
necessária entre os membros da mesma no sentido de perseguir e realizar os
objetivos a que esta se propõe. Como pudemos inferir na sessão anterior, a
Polícia Federal tem diante de si desafios que devem ser enfrentados, caso
contrário coloca em risco o prestígio social que em árduos anos de trabalho
alcançou. As energias e a criatividade que deveriam estar voltadas para a
conquista das metas passam a ser dirigidas a outras finalidades, de sorte que
o ritmo institucional sofre descontinuidades, o que bem se revela com a di-
minuição de investigações policiais.

Atualmente, a Polícia Federal tem encarado os conflitos como patolo-
gias a serem extirpadas, ao invés de perceber no conflito uma oportunidade
de amadurecimento e emancipação. Assim, como apontamos ao longo desta
pesquisa, apesar dos discursos dos policiais, sejam eles de delegados ou não
delegados, mobilizar categorias como democracia, cidadania, defesa dos in-
teresses da sociedade, gestão moderna da segurança pública, entre outras, o
que é possível inferir é que existe uma predileção associativa de parte a parte
em tentar solucionar o conflito através da subjugação do outro a uma lei que
na prática tem se mostrado o produto dos interesses e expectativas de apenas
um dos lados envolvidos no conflito. Como efeito desta predileção, temos
uma “corrida” para buscar articulações junto ao Poder Legislativo Federal,
no sentido de apresentar projetos de lei e projetos de emenda à constituição
sempre no sentido de eliminar a outra parte do processo de discussão, o que
se traduziria naquilo que aqui denominamos aniquilação.

O grande problema da resolução de conflitos através da aniquilação,
ou seja, do transformar o outro ser humano em um objeto, é que a construção
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da identidade humana depende das experiências vividas e das relações cons-
truídas com outros seres humanos. Assim, identidade é aquilo que nos torna
únicos em conceitos, valores, necessidades e expectativas porque são o re-
sultado da interação social. Desta forma, quando ocorre a eliminação do
outro pela desqualificação da sua condição humana a própria condição hu-
mana daquele que “vence” o conflito também se perde.   

É neste sentido que queremos apontar para a possibilidade da constru-
ção de um conjunto de regras procedimentais para se lidar com as situações
de conflitos institucionais de forma que estes sejam superados através da
construção de consensos em um espaço onde a sociabilidade e as relações
interpessoais respeitem, minimamente, aspectos ético-morais coadunados
com os parâmetros democráticos impostos pela modernidade.

Assim, entendemos que o modelo discursivo é o único capaz de garan-
tir a construção do mútuo entendimento a partir de uma prática intersubje-
tiva livre de coação. Desta feita, acreditamos que a democracia deliberativa
atenderia tanto aos preceitos de funcionamento de um parlamento, quanto
seria viabilizadora da formação de uma opinião pública de forte cunho po-
lítico, ou seja, seria capaz de construir uma cidadania ativa. A construção
desta cidadania passa necessariamente por um procedimento que permita o
desenvolvimento moral dos seres humanos fundado no respeito e na digni-
dade da pessoa humana.

Desta forma, podemos dizer que a democracia deliberativa consiste na
ideia de que a produção legítima das leis deriva diretamente de uma delibe-
ração pública não coercitiva de cidadãos sob parâmetros de uma moralidade
universal. Destacamos também que a ausência de conteúdos prévios permite
a ampla discussão sobre paradigmas de uma racionalidade comunicativa
que privilegiando a expressão linguística e a razão prática permitem a cons-
trução de consensos, o qual para nós não são meramente acordos.

Para isso, o autor aponta quais seriam os pressupostos lógico-discur-
sivos necessários para se alcançar o consenso. Neste sentido, Habermas
(2003, p. 110-112):

(1.1) A nenhum falante é lícito contradizer-se;
(1.2) Todo o falante que aplicar um predicado F a um objeto A tem que estar
disposto a aplicar F a qualquer outro objeto que se assemelhe a A sob todos
os aspectos relevantes.
(1.3) Não é lícito aos diferentes falantes usar a mesma expressão em senti-
dos diferentes. [...]
(2.1) A todo o falante só é lícito afirmar aquilo em que ele próprio acredita.
(2.2) Quem atacar um enunciado ou norma que não for objeto da discussão
tem que indicar uma razão para isso [...]
(3.1) É lícito a todo o sujeito capaz de falar e agir participar de Discursos.
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(3.2)
a. É lícito a qualquer um problematizar qualquer asserção.
b. É lícito a qualquer um introduzir qualquer asserção no Discurso.
c. É lícito a qualquer um manifestar suas atitudes, desejos e necessidades.
(3.3) Não é lícito impedir falante algum, por uma coerção exercida dentro ou
fora do Discurso, de valer-se de seus direitos estabelecidos em (3.1) e (3.2).

Para que seja possível a superação do conflito na Polícia Federal se faz
necessário uma perspectiva de que os desejos e as necessidades dos outros
sejam percebidos para além de uma consciência individual de mundo. No
contexto moderno de pluralismo inevitável das formas de vida a concepção
de justiça deve estar lastreada em uma prática comunicativa, baseada no re-
conhecimento discursivo de pretensões de validade inerentes aos atos de
fala dos seres morais em interação. Contudo, contemporaneamente há um
sentido de realização quando se vislumbra uma vitória individual seja no
campo econômico, social ou no trabalho e desconsidera-se a necessária
construção de um sentido coletivo de bem viver. 

Nesta linha, Habermas (2010, p.17):

A modernidade inventou o conceito de razão prática como faculdade subje-
tiva. Transpondo conceitos aristotélicos para premissa da filosofia do su-
jeito, ela produziu um desenraizamento da razão prática, desligando-a de
suas encarnações nas formas de vida culturais e nas ordens da vida política.
Isso tornou possível referir a razão prática à felicidade, entendida de modo
individualista e à autonomia do indivíduo, moralmente agudizada – à liber-
dade do homem tido como um sujeito privado, que também pode assumir os
papéis de um membro da sociedade civil, do Estado e do mundo.

Para a superação do conflito de forma que haja uma real consideração
de todas as percepções, necessidades, desejos e expectativas torna-se ne-
cessário a construção de mecanismos institucionais que lidem com os con-
flitos interpessoais de maneira discursiva, pois caso contrário, o que se teria
seriam apenas tomadas de posição ou de decisões que, ou desconsideram a
alteridade, ou apenas falaciosamente apresentam soluções como se fossem
o produto de um consenso construído democraticamente.

Nesta linha, temos as considerações de Habermas (2003, p. 115):

Ora, visto que os Discursos estão submetidos às limitações do espaço e do
tempo e têm lugar em contextos sociais; visto que os participantes de argu-
mentações não são caracteres inteligíveis e também são movidos por outros
motivos além do único aceitável, que é a busca cooperativa da verdade;
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visto que os temas e as contribuições têm que ser ordenados, as relevâncias
asseguradas, as competências avaliadas; é preciso dispositivos institucionais
afim de neutralizar as limitações empíricas inevitáveis e as influências ex-
ternas e internas evitáveis de tal sorte que as condições idealizadas, já sem-
pre pressupostas pelos participantes da argumentação possam ser preenchi-
das pelo menos numa aproximação suficiente. Essas necessidades triviais da
institucionalização dos Discursos não contradizem de modo algum o con-
teúdo parcialmente contra factual das pressuposições do Discurso. As tenta-
tivas de institucionalização obedecem antes, por sua parte, a representações
normativas do objetivo visado que tiramos involuntariamente da pré-com-
preensão intuitiva da argumentação em geral. Essa asserção pode ser verifi-
cada empiricamente com vase naquelas habilitações, imunizações, regulamen-
tos etc. por meio dos quais os Discursos teóricos foram institucionalizados na
atividade científica e os Discursos práticos, por exemplo, na atividade parla-
mentar. Se se quiser evitar uma “falácia da concretude fora de lugar” será pre-
ciso distinguir cuidadosamente as regras do Discurso das convenções servindo
para a institucionalização de Discursos, logo para fazer valer o conteúdo ideal
das pressuposições argumentativas sob condições empíricas.

Podemos dizer que para Habermas o Direito é compreendido como re-
sultado de processos democráticos de discussão política e só é válido se
todos os possíveis atingidos puderem dar seu assentimento enquanto con-
cernidos. A gestão dos conflitos das relações interpessoais na Polícia Federal
tem obedecido a uma racionalidade instrumental-estratégica, que reifica a
condição humana e tem criado dificuldades para que a instituição concretize
seu papel no processo de redemocratização nacional. Assim, a adesão a uma
racionalidade comunicativa se faz necessária, pois somente através de um
tratamento simétrico é possível fundamentar a validade das decisões na pro-
positura do melhor argumento. Acreditamos que desta forma o conflito po-
deria ser superado, ao mesmo tempo em que, se garantiria o respeito aos di-
reitos humanos e a uma moralidade universalizante.
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NOTAS

1 Doutor em Filosofia – UFRJ/RJ

2 Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais – UFF/RJ

3 José Murilo tem-se dedicado nos últimos anos ao estudo da construção da
cidadania no Brasil, ressaltando suas especificidades. Na sua opinião, “o cidadão
vota racionalmente, mas preso ao mundo da necessidade. E acrescenta: “É um
voto que tem limitações decorrentes da desigualdade social”, se alguém depende
do Bolsa Família, este não vai se incomodar com o mensalão.” “Não é que a pessoa
apoie a corrupção”, ressalvou, é uma questão de dependência do Estado”

4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm

5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm

6 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm

7 Decreto-Lei nº 6.378, de 28 de março de 1944 - Transforma a Polícia Civil
do Distrito Federal em Departamento Federal de Segurança Pública e dá outras
providências. Câmara dos Deputados – Legislação Informatizada. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-6378-28-
marco-1944-389489-publicacaooriginal-1-pe.html. Acessado em: 15.12.2016.

8 Lei nº 4.483, de 16 de novembro de 1964. Reorganiza o Departamento Fe-
deral de Segurança Pública, e dá outras providências. Presidência da República -
Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em: http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4483.htm. Acessado em: 15.12.2016.

9 Lei 4878 de 03 de dezembro de 1965. Dispõe sobre o regime jurídico pe-
culiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. Disponível
em:  http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L4878.htm.  Acessado em:
15.12.2016.

10 Decreto nº 59.310, de 23 de setembro de 1966. Dispõe sobre o regime ju-
rídico dos Funcionários Policiais Civis do Departamento Federal de Segurança
Pública e da Polícia do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 72 da Lei nº
4.878, de 3 de dezembro de 1965. Presidência da República - Casa Civil - Sub-
chefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/decreto/Antigos/D59310.htm. Acessado em: 15.12.2016.
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11Lei nº 9.688, de 6 de julho de 1998. Dispõe sobre a extinção dos cargos de
Censor Federal e sobre o enquadramento de seus atuais ocupantes e dá outras pro-
vidências. Presidência da República - Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurí-
dicos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9688.htm.
Acessado em: 15.12.2016. 

12 O termo aqui se refere à adequação entre o comportamento da polícia e
os objetivos da sociedade civil.

13 Projeto de lei que foi sancionado pela Presidência da República
(20/06/2013) e se converteu na Lei 12.830/13, a qual instituiu prerrogativas fun-
cionais de natureza jurídica aos Delegados de Polícia, quando da condução de in-
vestigações criminais. A principal crítica seria a de que tal normativa inviabiliza
o controle externo exercido pelo Ministério Público.  

14 Projeto de Emenda Constitucional que visava dar exclusividade investi-
gativa aos órgãos de polícia judiciária.

15 Indiciamento é o ato de imputação à determinada pessoa a prática de um
fato punível. Não se exige certeza, mas são necessários indícios razoáveis que
apontem para a autoria do fato. 
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GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA E EDUCAÇÃO EM
DIREITOS HUMANOS: AS DIRETRIZES NACIONAIS E
SUAS PROXIMIDADES COM AS PROPOSTAS
ENCAMPADAS PELO PNUD1 E PELA UNESCO2

Maria José de Rezende
Doutora em Sociologia pela USP 
Professora de Sociologia na UEL (Pr) 

Resumo: As Diretrizes Nacionais da Educação em Direitos Humanos dei-
xam evidente que confiam nos processos de governança para solucionar
uma parte expressiva dos problemas educacionais. Esta convicção é
muito semelhante a que tem sido externada por diversos organismos in-
ternacionais, lideranças políticas, governantes e organizações da socie-
dade civil. Por meio de uma pesquisa documental, demonstrar-se-á que
as prescrições das diretrizes, no que tange à educação em direitos hu-
manos, têm similaridades com as sugestões, de geração de políticas de
enlaçamento de diversos agentes, postas nos Relatórios do Desenvolvi-
mento Humano do PNUD e nos Relatórios de Monitoramento Global das
Metas de Educação para Todos, da UNESCO. A estes agentes caberia
a tarefa de compor uma rede de ações e de procedimentos para expandir
uma forma de educação capaz de transformar as pessoas em sujeitos de
direitos e em indivíduos dotados da capacidade de impulsionar mudan-
ças expressivas em sua vida e na vida dos demais indivíduos que vivem
ao seu redor. Em situações de desequilíbrios de poder extremos, como
ocorre no Brasil, deve-se perguntar sobre o significado político das apos-
tas nos denominados processos de governança.

Palavras-chave: Educação; direitos humanos; governança; desenvolvi-
mento humano.

Abstract: The National Human Rights Education Guidelines make it clear
that they rely on governance processes to address a significant portion of ed-
ucational problems. This conviction is very similar to that which has been ex-
pressed by various international organizations, political leaders, government
officials and civil society organizations. Through documentary research, it
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will be demonstrated that Guidelines prescriptions, in terms of human rights
education, have similarities with the suggestions of generating bonding poli-
cies of various agents, as set forth in the Human Development Reports of the
United Nations Development Program (UNDP) and in UNESCO’s Global
Monitoring Reports on Education for All. These agents would be responsible
for forming a network of actions and procedures to expand a form of educa-
tion capable of transforming people into subjects of rights and individuals
endowed with the capacity to drive significant changes in their lives and in
the lives of other individuals who live around them. In situations of extreme
power imbalances, as in Brazil, one must ask about the political significance
of bets in the so-called governance processes.

Keywords: Education; human rights; governance; human development.

INTRODUÇÃO
As Diretrizes Nacionais da Educação em Direitos Humanos (DNEDHs),
divulgadas em 2013, pelo governo brasileiro, através da Secretaria Nacional
de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (BRASIL/CEDH, 2013), sis-
tematizam um conjunto de prescrições para a área educacional. Como o pró-
prio nome já diz, são diretrizes enxutas que devem orientar as práticas e os
conteúdos escolares.  Ressalte-se que tais diretrizes devem ser vistas como
resultado de um longo processo de debates, propostas e discussões sobre a
educação no Brasil. Tomando a Carta Constitucional de 1988 como ponto
nodal de uma tentativa de garantir que o país aja no campo dos direitos hu-
manos, em consonância com o que vem sendo acordado nos muitos Atos In-
ternacionais, vê-se que, desde então, há uma legislação interna e uma legis-
lação infraconstitucional3 que passam a ordenar inúmeras ações no campo
da efetivação dos direitos. 

Por essa razão, nas décadas de 1990 e 2000 há alguns marcos funda-
mentais para que se fixem, em 2012, as Diretrizes Nacionais da Educação
em Direitos Humanos (DNEDHs). Entre eles, podem ser mencionados os
seguintes: “a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), o
Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos (PMEDH), o Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), Programa Nacio-
nal de Direitos Humanos – 3 (PNDH-3)” (CEDH, 2013, p.12), as Diretrizes
Gerais para a Educação Básica, as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil e as Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental
de nove anos e para o Ensino Médio.
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O Caderno Educação em Direitos Humanos (CEDH) informa que as
diretrizes derivam de vários outros procedimentos que estiveram em curso
desde o início da década de 2000, tais como a formação do Comitê Nacional
de Educação em Direitos Humanos e sua formulação, “em 2003, em resposta
a uma exigência da ONU referente à Década das Nações Unidas para a Edu-
cação em Direitos Humanos (1995-2004)” (BRASIL/CEDH, 2013, p.11) e
do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. As diretrizes são,
assim, fruto de um conjunto de ações e ocorrências no plano interno e no
externo ao país. 

As DNEDHs poderiam ser estudadas sobre vários aspectos, dentre os
quais, é possível investigar a concepção de direitos humanos presente nas
guias de ações contidas nos Caderno de Educação em Direitos Humanos
(CEDH), as orientações concernentes à proposta metodológica para traba-
lhar a Educação em Direitos Humanos (EDH), as instruções para a aplicação
dos conteúdos das EDHs nas atividades escolares, os “discursos sobre os
princípios norteadores da EDH” (BRASIL/CEDH, 2013, p.45), as narrativas
contidas nas diretrizes sobre “a educação para a mudança e a transformação
social” (BRASIL/CEDH, 2013, p.42) e “o método de aplicação das ações
para a educação para os direitos humanos” (BRASIL/CEDH, 2013, p.43),
entre muitas outras questões. 

Neste estudo, não será possível cobrir o amplo leque de questões passí-
veis de investigação, tais como as que foram anteriormente mencionadas. Será
feito um recorte bem específico com o objetivo de analisar um traço particular
das diretrizes, ou seja, o que esboça as linhas de ações para que a Educação
em Direitos Humanos seja viabilizada através do “envolvimento da comuni-
dade escolar, da rede de promoção e defesa dos direitos humanos, bem como
dos gestores educacionais e sociais” (BRASIL/CEDH, 2013 p.12).

Ainda que as DNEDHs não utilizem a palavra governança para desig-
nar este processo de envolvimento de uma multiplicidade de agentes na ge-
ração, desenvolvimento, gestão e efetivação de guias de ação, no campo da
EDH, ao ler-se o documento, são perceptíveis as muitas linhas de ações que
estão relacionadas a algumas noções de governança, veiculadas por orga-
nismos internacionais, como o PNUD, por meio dos RDHs (Relatórios do
Desenvolvimento Humano), e a UNESCO, por meio dos REPTs (Relatórios
de Monitoramento Global das Metas Educação para Todos), que têm tomado
corpo nas primeiras décadas do século XXI4. 

O objeto desta pesquisa são as correlações, similaridades e correspon-
dências existentes entre as instruções e as orientações contidas nos RDHs e
nos REPTs e aquelas contidas nas DNEDHs, direcionadas à geração de “es-
paços para o desenvolvimento das ações educativas” (BRASIL/CEDH,
2013, p. 53) impulsionadoras de práticas de governança capazes de envolver
uma multiplicidade de agentes da comunidade escolar e fora dela. Agentes
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que estejam voltados para a construção e efetivação de procedimentos e de
práticas que possam fomentar, no universo escolar, “a formação de sujeitos”
(BRASIL/CEDH, p.13) que tenham não só ciência de seus direitos, mas
também capacidade de expandir, de modo contínuo, as suas ações e suas
motivações e disposições em direção a uma busca contínua da efetivação
dos direitos humanos para todos os segmentos sociais. 

Os formuladores das DNEDHs denominam o processo de empodera-
mento (processo de investir a si próprio de poder, de autonomia, de liberdade
para agir e de habilidade e capacidade políticas) como um conjunto de fer-
ramentas que vão sendo construídas de modo a “emancipar os indivíduos
para que eles próprios tenham capacidade para defender os interesses da co-
letividade” a que pertencem (BRASIL, CEDH, 2013, p.13). Não há dúvida
de que as sugestões de governança se chocam com os extremados desequi-
líbrios de poder existentes no Brasil, os quais criam bloqueios quase que ir-
reversíveis obstando assim a um melhor equilíbrio de poder e à possibilidade
de articulação entre diversas forças sociais. 

Parte-se do pressuposto de que em vista de outras análises já realizadas
sobre os REPTs e os RDHs, as noções de governança, que emolduram tanto
as DNEDHs quanto estes documentos internacionais, comungam de uma
mesma convicção: a de supor que a solução para os diversos problemas nas
áreas sociais, educacionais e políticos está na construção de interações entre
agentes e agendas diversas para ir, paulatinamente, abrindo espaços para que
os vários segmentos sociais possam tornar públicas as suas demandas e inte-
resses. Percebe-se que tanto os RDHs quanto os REPTs tentam situar seus
diagnósticos e prescrições no âmbito de uma abordagem de direitos humanos
e é por isso que se notam muitas similaridades entre eles e as DNEDHs. 

Horacio Javier Etchichury (2015) faz uma reflexão elucidadora sobre
o que seria um processo de aproximação e /ou de distanciamento de uma
abordagem de direitos humanos.  Segundo ele, o Relatório do Desenvolvi-
mento Mundial, de 2015, do Banco Mundial, seria exemplo de uma abor-
dagem da educação e da pobreza não assentada numa perspectiva de direitos
humanos. A educação é pensada como geradora de modelos mentais aptos
a reforçar uma cognição capaz de desenvolver a crença de que a pobreza é
resultado da incapacidade das pessoas tomarem decisões acertadas. 

Operar com uma perspectiva de educação em e para os direitos huma-
nos seria exatamente o quê? Seria propiciar aos estudantes, através dos con-
teúdos escolares, o reconhecimento de seus direitos econômicos, sociais e
culturais (Etchichury, 2015): o direito de não viver em situação de pobreza
extrema, de não passar fome, de não ser sujeitado a trabalhos análogos aos
de escravo, de não ter os direitos trabalhistas vilipendiados, de não sofrer
violências e discriminações e de não viver em moradias sem saneamento e
água potável, entre outros. 
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Por meio dos conteúdos escolares, os estudantes compreenderiam que
as pessoas que não têm acesso a tais condições garantidoras de direito estão
em tal situação não porque são inábeis para tomar as decisões adequadas,
conforme aparece no relatório do Banco Mundial (Etchichury (2015). Estão
nessa situação por um conjunto de condições sociais, econômicas, políticas
e culturais inveteradas cujo entendimento muitas vezes lhes escapa. Daí uma
educação que as ajude a ter consciência, conforme aponta Antônio Cândido,
da realidade em que vivem submersas. Isto seria entender que sua situação
é “fruto de uma organização social insatisfatória, que concentra renda numa
extremidade e priva a outra dos recursos mínimos” (Cândido, 1999, p.6). 

1- GOVERNANÇAS, O qUE SÃO? EM qUESTÃO AS
pROpOSTAS DOS RDhS, DOS REpTS E DAS DNEDhS.
Ao lerem-se os RDHs e os REPTs fica evidenciado que, na efetivação de
políticas de ampliação das melhorias educacionais, e de todas as demais, as
diversas sugestões de ações e de procedimentos estão, inteiramente, afinadas
com algumas perspectivas de governança que têm ganhado terreno no de-
correr do século XX e no limiar do XXI. Esclarece-se que existem muitas
noções, visões, definições e entendimentos de governança (Smith, 2010;
Milani e Solinis, 2002, Kazancigil, 2002). Este não é um conceito unívoco,
mas sim poliforme e dotado de uma enorme plasticidade e adaptabilidade a
várias situações e contextos, daí o seu largo emprego na atualidade. 

A ideia de governança empresarial, nascida na década de 1930 com o in-
tuito de criar formas de gestão e gerenciamento que facultassem aos dirigentes
empresariais compartilhar responsabilidades na ampliação da produtividade
e na administração dos conflitos, foi-se metamorfoseando ao longo do século
XX. Tal ideia ganhou corpo vindo a incorporar, em sua formulação, diversas
dimensões que foram adentrando as prescrições de ações no âmbito público
e privado e se relacionando tanto às formas colegiadas de lidar com os desafios
postos pelos padrões de autoridades e lideranças quanto aos modos de gerir
recursos, parcerias e formas de ampliação de capacidades gerenciais e comu-
nicativas, nos planos horizontais e verticais no interior dos ambientes empre-
sariais (Radin, 2010), estatais, governamentais e intergovernamentais5.  

A noção de governança, aplicada, num primeiro momento, a processos
de gestação empresarial, vai se ampliando e enlaçando diversos segmentos,
desde os estatais e intergovernamentais até as organizações da sociedade
civil. Os chamados processos de governança passam, desde as últimas dé-
cadas do século XX, a ser defendidos como os únicos com envergadura para,
nos planos local, nacional e internacional, responder aos desafios de articu-
lar as muitas demandas e os muitos agentes (governamentais e não-gover-
namentais, estatais e não-estatais). 
SUMÁRIO



Por essa razão, quando encampam a ideia de que a governança é o
modo mais plausível de administrar recursos, agendas, políticas, demandas,
comportamentos, gestão e, até mesmo, expectativas e perspectivas de via-
bilizar ações e procedimentos, os organismos internacionais (como o
PNUD, por meio dos RDHs, e a UNESCO, por meio dos REPTs) estão as-
sinalando que os desafios do presente, referentes às políticas de ampliação
das metas da Educação para Todos e do desenvolvimento humano nos seus
três eixos básicos (educação, saúde, renda) exigem articulações complexas
de vários agentes e níveis locais, nacionais e globais. 

Atingir as metas da Educação para Todos e do desenvolvimento hu-
mano sustentável aparece nos REPTs e nos RDHs como uma operação com-
plexa que tem de enlaçar uma multiplicidade de agentes6. De acordo com
Milani e Solinis (2002), a ampliação de demandas e de atores combinada
com a questão sobre como obter recursos para implantar tais políticas, tem
levado a uma ampliação da ideia de governança que se assenta, essencial-
mente, numa convicção, plausível ou não, de que é necessário tecer redes e
mais redes de atores com capacidade de construir demandas, gerir e imple-
mentar políticas que levem a um  desenvolvimento social e humano7 dura-
douro, o qual pode ser entendido como “o alargamento das liberdades e ca-
pacidades que as pessoas possuem para viverem vidas que valorizam e que
têm motivos para valorizar. As liberdades e capacidades que nos permitem
viver vidas com significado vão além da satisfação das necessidades bási-
cas” (RDH, 2011, p.19-20).    

Tecer essas redes pressupõe a possibilidade de ir construindo novos
equilíbrios de poder, o que é, conforme diz Norbert Elias (1999; 2006), uma
das tarefas mais difíceis que a humanidade tem enfrentado ao longo de sua
história. Fazer com que ocorra uma, ainda que pequena, desconcentração do
poder “a favor daqueles [estratos] que” (Elias, 1999, p.68) não possuem qual-
quer força política é um desafio incomensurável. Há no interior dos RDHs,
dos REPTs e das DNEDHs uma narrativa que tenta impulsionar uma crença
sólida nesta possibilidade. E isto é feito através da ideia de governança.

A governança como uma forma associativa e democrática de atuação
de diversos agentes, incluindo-se os mais pobres, pressuporia processos de
distribuição de poder que não têm estado no horizonte de qualquer nação no
mundo atual; ainda assim, os RDHs e os REPTs insistem que ela é possível
e realizável se os governantes tiverem a capacidade de utilizar, eficientemen-
te, os recursos arrecadados (PNUD/RDH, 2013, p.209) para que os mais po-
bres sejam, paulatinamente, incluídos social e politicamente. As DNEDHs
parecem estar de acordo com esta ideia, já que desejam propor práticas edu-
cacionais que impulsionem os mais pobres a exigirem os seus direitos. 

Ainda que estejam defendendo a positividade da geração dos processos
de governança, os RDHs e os REPTs não são inteiramente convincentes, no
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que diz respeito a um território, região e países específicos, sobre as possi-
bilidades de que isso ocorra de fato. Eles são documentos ora mais ora
menos amplos já que visam alcançar um número grande de países e regiões.
São orientações gerais que podem, ou não, caber em contextos sociais e po-
líticos específicos. Todavia, é verificável que eles acabam exercendo forte
influência no Brasil. As DNEDHs podem ser tomadas como exemplo disso
quando pressupõem, no item sobre gestão democrática, que os processos de
administração devem refletir no seu cotidiano práticas democráticas de in-
tegração “da comunidade escolar com a comunidade do entorno escolar”
(CEDH, 2013, p.53).

Os RDHs e os REPTs insistem que a governança só é possível em con-
texto de expansão da democracia e da participação. Os dois documentos, os
RDHs, desde 1990 e os REPTs, desde 2002, construíam um emaranhado de
argumentos buscando dados e elementos que atestassem que os diversos paí-
ses, nas mais variadas regiões do país, estavam passando por uma crescente
melhoria em seus procedimentos democráticos. Os formuladores e encam-
padores dos RDHs procuraram mostrar que suas propostas de governança
eram viáveis porque havia mudanças, nos contextos locais, nacionais, regio-
nais e internacionais, indicadoras de sua viabilidade. Mas, é claro que as suas
perspectivas são generalíssimas e não refletem as condições de desequilíbrio
e de concentração de poder existentes em cada país. Ocorre que isto é feito
como um recurso para sustentar possibilidades de mudanças a partir da atua-
ção de uma rede, cada vez maior, de agentes (Milani e Solinis, 2002). 

Milani e Solinis (2002) fazem um mapeamento sobre as muitas visões
que existem sobre governança. Visões que vão tomar a governança, ora
como gestão cooperativa de Estados e empresas - passando por eficácia, efi-
ciência, gestão, privatização e parceria entre a esfera pública e a esfera pri-
vada - ora como sistema sociocibernético8 organizado em redes múltiplas
em que há partes ricas em energia (poder) e há partes ricas em informações
(cultura). Essas duas partes produzem uma dinâmica capaz de gerar pautas,
agendas e mudanças. 

Deste ou daquele modo, pode-se dizer que as propostas de governança,
sejam elas locais, nacionais ou internacionais, recorrem com frequência à
ideia de atores, de agentes, de participação e de redes. Em torno desses ele-
mentos giram as mais diversas visões, noções e definições de governança.
Pode-se perguntar o seguinte: O que os RDHs e os REPTs entendem por go-
vernança9? Como a caracterizam10?  

Há dois RDHs-chaves para entender a noção de governança aplicada
em suas propostas: o de 1993 e o de 2002. É bom notar que, nas referências
bibliográficas dos diversos RDHs, há muitos textos acadêmicos sobre go-
vernança citados; todavia, não é objetivo dos documentos polemizar, con-
testar ou rearranjar o conceito em pauta. Os elaboradores dos RDHs fazem
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um esforço de aplicação do conceito de governança naquelas situações em
“que las organizaciones de la comunidad ejerzan una influencia cada vez
mayor en las cuestiones nacionales e internacionales” (PNUD/RDH, 1993,
p. 2). Para que isto ocorra, isto é, “para asegurar una mayor participación
popular” (PNUD/RDH, 1993, p.8) há que haver uma descentralização dos
processos decisórios, dizem os formuladores deste documento. Desse modo,
a governança seria um exercício graças ao qual o Estado, os governos e as
organizações da sociedade civil conseguiriam tomar decisões compartilha-
das, associadas e cooperativas. 

O RDH de 2002 foi construído inteiramente com o objetivo de pres-
crever que se aplicasse a noção de governança aos processos de desenvol-
vimento humano assentado em ações e procedimentos democráticos. O ob-
jetivo essencial era atestar que a governança somente seria possível se as
populações mais pobres fossem obtendo alguma forma de poder político.
Caso as pessoas não se invistam de poder, de autonomia, de habilidade e de
capacidade política não há desenvolvimento humano nem segurança huma-
na.  A governança é tomada, pelos produtores do RDH de 2002, como resul-
tado do contínuo aperfeiçoamento da democracia. A governança não é to-
mada como forma tecnocrática de exercício de poder, nem como forma de
gestão entre pares, mas sim como resultado de novos equilíbrios de poder.
Daí a ideia recorrente de ampliação da participação popular para que os mais
pobres tenham canais de participação política. 

O REPT de 2009 dedica-se inteiramente à questão da governança. Uma
das questões problematizadas neste documento é o fato de que a tentativa
de aplicar a noção de governança em contextos concretos tem sido desafiada
pelas dificuldades de enfrentar, nas ações e procedimentos, além do proble-
ma da participação, o da equidade.  Por isso, a preocupação com as desi-
gualdades ocupa o lugar central nas propostas de governança para a área de
educação e de políticas educacionais. Os formuladores deste documento
fazem diagnósticos e prescrições em busca de caminhos por onde os países
devem trilhar para encontrar formas de combater as desigualdades sociais
e educacionais e as desvantagens extremas vivenciadas pelos mais pobres
em contraposição aos mais abastados. Segundo eles, toda e qualquer política
educacional mais inclusiva exigia “liderança governamental comprometida
e eficaz, assim como um setor público que disponha de recursos humanos e
financeiros para superar as desvantagens. Mais do que isso, é preciso boa
governança” (UNESCO/REPT, 2009, p.6).

Nota-se que há nos REPTs uma preocupação em distinguir formas ade-
quadas e inadequadas de governança no que diz respeito à possibilidade dela
estar voltada para o combate às desigualdades, pobreza e desvantagens socioe-
ducacionais de alguns grupos sociais. Desse modo, o documento esclarece:
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“Em seu sentido mais amplo, governança significa processos, políticas e ar-
ranjos institucionais que conectem os muitos atores da área educacional.
Define as responsabilidades de governos nacionais e subnacionais em áreas
como finanças, gestão e regulamentação. Regras de governança estipulam
quem decide o quê — desde o ministério da fazenda ou da educação até a
sala de aula e a comunidade. Práticas de boa governança podem colaborar
para o desenvolvimento de sistemas educacionais mais inclusivos e mais
responsivos, que atendam às necessidades reais das populações marginaliza-
das. Práticas de má governança causam o efeito oposto”11 (UNESCO/
REPTS, 2009, p.6). 

Os elaboradores do RDH de 2009 ressaltam que, no limiar do século
XXI, houve muitas tentativas de colocar em prática políticas de governança,
mas elas não foram eficazes porque ocorreram dificuldades de tais políticas
serem efetivas no combate às desigualdades. Deve-se indagar se estas
podem ser revertidas, ainda que parcialmente, por meio de políticas de go-
vernança. Desigualdades derivadas dos parâmetros estruturais de uma so-
ciedade, tais como concentração de renda, propriedade, recursos e poder, só
podem ser diminuídas com mudanças estruturais que mudem tais parâme-
tros, conforme alerta Celso Furtado (2002).

1.1- AS DNEDhS E A GESTÃO DEMOCRáTICA pOR MEIO DE pRáTICAS
E DE pROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA
E nota-se que tanto os RDHs e os REPTs quanto as DNEDHs constroem um
conjunto de narrativas que fazem parecer que as políticas de governança po-
deriam reverter situações de desigualdades e disparidades extremas. Há uma
confiança desmedida em tais processos e, ainda, que sejam alcançadas as tais
fórmulas de boa governança, é evidente que elas não podem atingir os feitos
imaginados e aventados por esses documentos que lidam com condições am-
bivalentes: a constatação de que é muito difícil implementar mudanças ex-
pressivas em razão das desigualdades e da pobreza extremas e, por outro lado,
a tentativa de sugerir caminhos que levem a alguma melhoria social.  

“A desigualdade na educação está vinculada a disparidades mais amplas na
distribuição de poder, riqueza e oportunidades, e é perpetuada por políticas
que toleram ou exacerbam ativamente uma distribuição injusta de oportuni-
dades de vida — políticas que alimentam a transmissão da pobreza de gera-
ção para geração” (UNESCO/REPTs, 2009, p.6). 

As ambivalências e as ambiguidades que aparecem nos RDHs e nos
REPTs  - quanto às (im) possibilidades de “os procedimentos e as práticas”
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(BRASIL/CEDH, 2013, p.53) participativas envolverem, através de proces-
sos de governança, uma multiplicidade de agentes com capacidade decisória
tamanha que tornasse possível combater as desigualdades, a pobreza, a dis-
criminação e os preconceitos - estão também presentes nas DNEDHs. Na
verdade, os três documentos estão fazendo apostas muito altas acerca da
possibilidade de mobilizar diversos agentes em prol dos direitos dos mais
pobres. Tais apostas não podem ser vistas como inteiramente descabidas,
pois elas se inscrevem, conforme alerta Norbert Elias (1994), num amplo
processo de expansão de um sentimento que aponta a necessidade de ocu-
par-se dos mais desvalidos econômica e politicamente. “Há muitos sinais
da emergência de um novo sentimento global de responsabilidade pelo des-
tino dos indivíduos desvalidos, independentemente de seu Estado ou tribo
– em suma, de sua identidade grupal” (Elias, 1994, p.139).

Assim como os RDHs e os REPTs, as DNEDHs são um conjunto de
prescrições que, analisadas à luz da realidade social, econômica e política,
de um país como o Brasil, são irrealizáveis. São recomendações que pare-
cem estar, muitas vezes, entre o possível e o impossível, o exequível e o ine-
xequível. Segundo Agnes Lejbowicz (1999), esta tem sido a característica
de muitos documentos prescritivos que, na verdade, objetivam assinalar a
possibilidade de “formação de um objetivo intermediário, de um arranjo por
concessões mútuas. O sentido desses textos consiste em suscitar a conver-
gência” (Lejbowicz apud Velasco e Cruz, 2003, p.177).

Não há dúvida que as DNEDHs, ao aventar diversas prescrições e re-
comendações para trabalhar a educação em direitos humanos na educação
básica, estão buscando criar práticas e procedimentos convergentes em torno
destes objetivos. Transparece quão inexequíveis são, se tomados ao pé da
letra, muito dos objetivos dos elaboradores das diretrizes, os quais se em-
penham em construir uma narrativa inconteste sobre a necessidade de os di-
versos agentes, tanto os escolares quanto os que circundam a vida escolar,
irem desenvolvendo ações que gerem convergência de práticas em prol dos
direitos humanos traduzidos em uma vida cada vez menos privada de habi-
lidades e de capacidades profissionais e políticas e cada vez mais voltada
para o combate a preconceitos, discriminações e violências de diversas na-
turezas. A falta de nutrição, moradia, saneamento, escola, conteúdos esco-
lares adequados são formas de violência, assim como todas as privações e
impotências que acometem uma parte expressiva das pessoas mais pobres. 

Consta no capítulo quatro do Caderno das Diretrizes o quão complexo
seria este processo que exige uma formação que transmutasse a sociedade
como um todo. A EDH estaria, ao mesmo tempo, sendo desafiada pelas con-
dições de privação e impotência já instauradas, mas se constituía também
num fator de desafio a tais condições. Entra aí a proposta de governança
como a única capaz de gerar resultados sustentáveis a curto, médio e longo
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prazo, já que uma multiplicidade de agentes teriam seus procedimentos con-
vergentes em torno dos propósitos da EDH, responsável esta, por sua vez,
por “estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade,
tornando-a mais humana, socialmente mais justa e, também, voltada para a
preservação da natureza. Como processo educativo, a EDH é um chama-
mento à responsabilidade” (BRASIL/CEDH, 2013, p.50). 

A ideia de chamamento à responsabilidade está na base da ideia de go-
vernança empregada no documento, e tem, por certo, a necessidade de re-
futar uma noção de governança tecnocrática que nada tem a ver com gestão
democrática, participação ampliada e preocupação com justiça social. Toda
ideia de que a educação tem de “afirmar valores e estimular ações” (BRA-
SIL/CEDH, 2013, p.50) que melhorem a vida social em seu conjunto porque
procura desmontar, paulatinamente, todas as formas de violência, serve, no
caso das diretrizes, para tentar enlaçar uma multiplicidade de agentes num
processo de governança destinada a alimentar ações e procedimentos que
ensinassem aos estudantes que o “conhecimento sobre os direitos humanos
se arquiteta na medida em que os homens tomam consciência das diferentes
verdades sobre liberdade, justiça, igualdade, dignidade humana” (BRASIL,
CEDH, 2013, p.50).   

Os formuladores das DNEDHs constroem uma narrativa que vai tra-
çando um caminho por onde seja possível visualizar no horizonte a possibi-
lidade de os indivíduos irem se investindo de poder, de autonomia e de li-
berdade para um agir político gerador de melhorias sociais para todos. E
eles fazem isto tendo como ponto de partida a defesa de uma educação que
expresse na prática o cumprimento dos direitos fundamentais que todos pos-
suem em relação ao acesso à educação. A condição cidadã como uma cons-
trução social é, realmente, algo viabilizada pelo processo educacional. De
certa forma, percebe-se nas DNEDHs aquilo que se encontra presente nas
discussões de Bauman (2001, p.41) sobre a passagem da autonomia de jure
para a autonomia de facto. Esta última seria alcançada, segundo as diretrizes,
através de uma formação escolar que contemplasse conteúdos, metodolo-
gias, práticas e procedimentos embasados numa perspectiva de direitos. 

Ainda que a proposta de Bauman seja diferente em vários aspectos já
que ele não está pensando especificamente no papel da educação na cons-
trução desta passagem da condição de jure para a condição de facto, há algo
similar, ou seja, o longo processo de formação da condição cidadã que só é
desencadeada pela geração das condições para gerar habilidade e capacidade
políticas assentadas na “construção de uma responsabilidade coletiva”
(BRASIL/CEDH, 2013, p.38).  Para as DNEDHs, a educação, a escola, o
cotidiano escolar e suas práticas teriam de auxiliar nisso sem sombras de
dúvidas.  “A base para esse plano de ação fundamenta-se na perspectiva da
associação entre (...) governos, [e entre] governos (...) [e] organizações não
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governamentais e vários outros setores da sociedade civil, objetivando a for-
mação de cidadãos e cidadãs capazes de conhecer, defender e promover os
direitos humanos” (CEDH, p.30).

A ideia de governança democrática, presente nas diretrizes, como aque-
la derivada da associação entre vários agentes aventa também a possibili-
dade, já discutida no final do século XIX e início do século XX,12 de que se
gere, no país, uma educação republicana, fruto tanto de um modo de conce-
ber os conteúdos e metodologias (que abarcassem os direitos, a justiça e a
vida social como um todo) quanto de uma maneira de agir no seio do am-
biente escolar.  

“Por valores republicanos entendem-se: (a) O respeito às leis, legitimadas
pela aprovação soberana do povo e acima das vontades particulares; (b) O
respeito ao bem público, acima do interesse privado; e (c) O sentido da res-
ponsabilidade no exercício do poder, inclusive o poder implícito na ação dos
educadores, sejam professores, sejam gestores do ensino. [...] Por valores
democráticos entendem-se: (a) O amor à igualdade e consequente horror aos
privilégios; (b) A aceitação da vontade da maioria legitimamente formada,
decorrente de eleições ou de outro processo democrático, porém com cons-
tante respeito aos direitos das minorias; e (c) Em consequência dos tópicos
acima, configura-se como conclusivo o respeito integral aos Direitos
Humanos [...]” (BRASIL/CEDH, 2013, p.38). 

Não há dúvida que o desejo de geração de uma educação republicana
favorecedora da internalização, por todos, de uma perspectiva de direitos,
é um desafio incomensurável no país. E o foi ao longo da história. Por isso,
conforme foi dito anteriormente, as ambições das diretrizes são altíssimas
e vão desde a instituição de uma educação republicana capaz de impulsionar
a condição cidadã até a instauração de um processo no qual as pessoas vão,
paulatinamente, se investindo de poder, de autonomia e de liberdades para
lutar contra a privação (nas suas muitas facetas) e a impotência política no
geral. Processo entendido como norteado por práticas de governança. 

“Educar para os direitos humanos implica em tomar a decisão e assumir o
compromisso de exercer a cidadania de maneira irrestrita, voluntária e coope-
rativa. Essa ação requer a constituição de alianças entre os membros da socie-
dade civil, formando redes, e entre o estado e a sociedade civil, o que fortalece
a luta na defesa dos direitos humanos” (BRASIL/CEDH, 2013, p.40).

Destaque-se que os formuladores das diretrizes procuram dizer que são
dois os paradigmas orientadores de suas propostas: a defesa da dignidade
humana (em todos os seus aspectos) e da interculturalidade. A defesa desta
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última seria uma forma de desmontar os preconceitos, as violências e as dis-
criminações.  A EDH estaria orientada por esses dois pilares que se reforçam
mutuamente através das práticas de governança na gestão democrática da
escola, do cotidiano escolar e dos projetos políticos pedagógicos.   “Nessa
perspectiva, a sociedade civil, os movimentos sociais e as instituições for-
mais de construção do saber constroem suas articulações e intercâmbios,
constituindo redes de ações solidárias e emancipatórias” (BRASIL/CEDH,
2013, p.40). 

Note-se que a governança é entendida como um processo de “conver-
gência das forças sociais” (BRASIL/CEDH, 2013, p.40) pelo desmonte, a
longo prazo, das discriminações e violências que atingem um grupo enorme
de pessoas (os pobres, as mulheres, os negros, os indígenas, os migrantes,
os homossexuais). Todos os indivíduos nesta condição teriam de dotar-se,
pouco a pouco, de poder e de autonomia para lutar pelos direitos de não so-
frer qualquer tipo de violência e de restrição a sua liberdade e autonomia. 

No universo escolar, como ocorreria este investir-se de poder? De um
lado, através de um tipo de gestão do ambiente e do cotidiano escolar em que
as pessoas se sintam parte de um processo decisório, de outro, pelo modo
como os conteúdos escolares seriam passados aos alunos através de uma me-
todologia (modelo de levantamento de problemas) que contemplasse o de-
senvolvimento de habilidades e capacidades para fazer diagnósticos e pres-
crever soluções. Os estudantes seriam, então, treinados tanto a lidar com as
situações problemáticas, em vez de fugir delas, quanto a procurar soluções
para os conflitos, as discriminações, os preconceitos e as violências. 

A EDH seria uma ferramenta para constituição de sujeitos ativos, capa-
citados e dispostos a empenhar esforços em favor da comunidade como um
todo.  “A Educação em Direitos Humanos deve ser orientada para a comuni-
dade. Deve sensibilizar o indivíduo a participar de um processo ativo na re-
solução dos problemas em um contexto de realidades específicas (...)” (BRA-
SIL/CEDH, 2013, p.40). Este tipo de educação deixaria sempre evidenciado
que as soluções são de natureza individual e coletiva simultaneamente.

2- CONSIDERAÇõES FINAIS
Os formuladores das diretrizes deixam evidenciado que entendem haver pro-
blemas relacionados à pobreza, à miserabilidade, às desigualdades, à privação
que não têm como ser resolvidos a curto prazo. Desse modo, a solução passa a
ser o “envolvimento e compromisso das pessoas (...) [empenhadas] na luta pela
defesa e proteção dos direitos humanos, que tornarão possível a continuidade
das ações com novos atores e instituições” (BRASIL/CEDH, 2013, p.40). Seria
isto suficiente para gerar novos equilíbrios de poder numa sociedade extrema-
mente desigual como a brasileira? O documento não responde e não o faz pela
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sua própria natureza, uma vez que seu objetivo é instigar as diversas forças so-
ciais e instituições a criar condições para que se possa efetivar “a consolidação
da EDH como uma política pública” (BRASIL/CEDH, 2013, p.40). 

Nos mesmos moldes dos RDHs e dos REPTs, as DNEDHs procuram
dar a seguinte indicação: embora não esteja no horizonte a efetivação de
mudanças nos parâmetros estruturais (concentração de renda, de poder, de
propriedade, de recursos) da sociedade brasileira, é necessário criar e incen-
tivar “programas e projetos educativos com vistas a promoção e defesa dos
direitos” (BRASIL/CEDH, 2013, p. 40). Como toda diretriz, as DNEDHs
tentam convencer a todos os segmentos envolvidos com a educação de que
é necessário estabelecer um tipo de orientação acerca das práticas educa-
cionais que aponte para um contínuo incentivo a fim de que todos (alunos,
professores, gestores escolares, organizações da sociedade civil, entre ou-
tros) se empenhem na defesa dos direitos humanos. 

Tal processo, a médio e longo prazo, poderia fazer surgir sujeitos so-
ciais habilitados e capacitados politicamente para travar uma luta persistente
pela dignidade humana. Esse tipo de aposta contém todas as ambiguidades
e ambivalências possíveis, uma vez que, em uma situação social de retro-
cessos nas conquistas dos direitos sociais, ampliação das desigualdades
(poder, renda, patrimônio) e inocuidade de inúmeras lutas e reivindicações
sociais, empenhar-se em manter expectativas e perspectivas de melhorias
sociais que garantam e repliquem ações em prol do desenvolvimento huma-
no, da segurança humana e dos direitos humanos é uma forma de enfrentar
inúmeros desafios contidos no limiar do século XXI. De um lado, as metas
de ampliação da dignidade humana ganham notoriedade, de outro, veem-se
alargadas as zonas de inseguridade e de subtração de direitos. 

Soluções para os problemas que impactam a dignidade humana de uma
parte expressiva de brasileiros, que vivem mergulhados em condições de
pobreza, miséria, violência, e sem acesso à moradia adequada e à saúde, são
de extrema complexidade e passam, sem dúvida, como afirma Celso Furtado
(2002, p.16), pela habilitação. As pessoas têm de estar habilitadas “para par-
ticipar da distribuição de renda”. E como isto seria possível? Uma das ma-
neiras seria através dos processos educacionais que habilitariam as pessoas
para “uma inserção qualificada no sistema produtivo” (Furtado, 2002, p.16). 

Com base nas discussões de Celso Furtado, que chamam a atenção para
o fato de que “há sociedades em que esse processo de habilitação está blo-
queado” (Furtado, 2002, p.17), deve-se perguntar o seguinte: “Sem meios
que (...) assegurem (...) certa renda” (Furtado, 2002, p.17) capaz de garantir
um patamar mínimo de dignidade humana, quais seriam as possibilidades
da EDH ajudar a criar nas pessoas subjetividades (disposição, motivação,
expectativas, perspectivas) que promovam mudanças em suas próprias con-
dições e nas da coletividade? 
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Nancy Fraser, ao defender a paridade de participação, faz algumas con-
siderações que se aproximam, em alguns aspectos, das preocupações de
Celso Furtado. Ela diz: 

“Primeiro deve haver uma distribuição de recursos materiais que garanta a in-
dependência e ‘voz’ dos participantes. Esta condição impede a existência de
formas e níveis de dependência e desigualdade econômicas que constituem
obstáculos à paridade de participação. (...) A segunda condição para a paridade
participativa requer que os padrões institucionalizados de valor cultural expri-
mam igual respeito por todos os participantes e garantam iguais oportunidades
para alcançar a consideração social” (Fraser, 2002, p.13).    

No entender dos elaboradores dos RDHs, dos REPTs e das DNEDHs,
seria importantíssimo que ocorresse uma melhor distribuição da renda, por
estar esta na base dos direitos humanos (o direito de não passar fome, de ter
um trabalho digno, os direitos trabalhistas respeitados, moradia, saneamen-
to, água potável, vestimentas, medicamentos, entre outros). Mas ainda que
isso não ocorra, a curto prazo, deve-se, segundo os produtores dos docu-
mentos, ir formando, a duras penas, experiências subjetivas que indiquem
caminhos e possibilidades de lutar pelos direitos e pela dignidade humana.
Teria, então, papel primordial a expansão de modos democráticos de gover-
nança em que indivíduos e coletividade fossem construindo novos rearran-
jos e novas correlações de força. A EDH seria uma forma de fazer com que
as pessoas possam ir se “rebelando contra classificações sociais que os apri-
sionem” (Soares, 2016, p.6). Tal processo diz respeito às pessoas e às cole-
tividades ao mesmo tempo.

Ao lerem-se as diretrizes, têm-se as mesmas impressões causadas pelas
leituras dos RDHs e dos REPTs: são prescrições que indicam, em primeiro
lugar, a necessidade de mudar as subjetividades dos excluídos e marginali-
zados. No entanto, para que isso ocorra, muitas outras pessoas, em melhores
condições, teriam de estar envolvidas em projetos e na política; daí, a pro-
posta de governança democrática, que facultasse a indivíduos que viven-
ciam situações de amplíssimo sofrimento social13 acreditar que existem mu-
danças possíveis, não obstante sejam muito complexas e difíceis. O dado
interessante é que nestes três documentos se percebe um empenho em situar
seus diagnósticos e prescrições no âmbito de uma abordagem dos direitos
humanos e sociais, o que é uma forma de rechaçar as perspectivas que su-
postamente defendem que os próprios pobres devem encontrar, individual-
mente, soluções para seus problemas (ETCHICHURY, 2015). As soluções
indicadas pelas ações postas nas diretrizes são coletivas, se bem que passem
por mudanças individuais. “Os direitos humanos ganham assim seu lugar
prioritário, assim como a dignidade da pessoa” (Soares, 2016, p.6). 
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NOTAS

1 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

2 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

3 “É adequado mencionar que quando o Brasil se torna signatário de um
pacto internacional, este passará a compor a legislação infraconstitucional, por-
tanto, parte do ordenamento interno” (BRASIL/CEDH, 2013, p.12). 

4 No CEDH (p.28) há toda uma explanação so/bre o modo como as orienta-
ções das propostas, formadoras das diretrizes, acerca da EDH estavam em conso-
nância com as orientações dos técnicos das Nações Unidas. 

5 As políticas intergovernamentais são aquelas que operam em associações
diversas em múltiplos níveis envolvendo Estados, organizações da Sociedade civil
e organismos internacionais e Organizações intergovernamentais, tais como:
OMS (organização Mundial de Saúde), OMC (Organização Mundial do Comér-
cio), OIT (Organização Internacional do Trabalho); ONU (Organização das Na-
ções Unidas) e inúmeras outras.  

6 No caso dos REPTs, que tratam da questão da governança na educação, fica
evidenciada esta tentativa de indicar quais são os atores, os agentes e as redes capa-
zes de operar mudanças no sistema educacional pelo mundo afora. E fica ora implí-
cita ora explícita a sugestão de que entre estes agentes estão os setores privados que
teriam também um papel relevante neste processo. Nota-se que os formuladores dos
documentos estão pensando nas escolas, institutos e fundações ligadas aos setores
empresariais e que possuem projetos voltados para os segmentos populares. 

7 A abordagem do desenvolvimento humano presente nos RDHs tem muito
em comum com as formulações teóricas de Amartya Sen (1981; 2008; 2010), o
qual, junto com Mahbub Ul Haq (1978; 1995), foi um dos idealizadores dos
RDHs. 

8 Talcott Parsons desenvolveu um modelo de explicação do sistema de ações
e de seus controles e organização hierárquica. Ele lança mão da ideia de hierarquia
cibernética para entender os condicionamentos e (im) possibilidades das ações.
Sobre isto ver: (Rocher, 1976). 

9 Ressalte-se que a discussão sobre governança tem estado presente, de ma-
neira acentuada, no debate acadêmico. Não é algo que está circunscrito aos ór-
gãos do Estado, aos organismos internacionais e às organizações da sociedade
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civil no que tange ao encaminhamento de ações e procedimentos. Ver sobre isto:
(Dubrow, 2013). 

10 Deve-se atentar para o fato de que os RDHs são produzidos em inglês e
quando são traduzidos para o português e/ou para o espanhol parece haver dúvida
sobre como traduzir o termo governance, o qual foi traduzido para governação ou
gobernación. No decorrer da década de 1990 e da de 2000 não se fizeram distinções
precisas sobre as noções de governança e governação. O RDH de 2010 procurou
demarcar, ainda que de modo incipiente, as diferenças entre estes dois termos. 

11 O que seriam políticas de má governança na área educacional? Elas “In-
cluem escolas, provedores de serviços e agências governamentais com falta crônica
de recursos, que não correspondem às necessidades locais e não prestam contas
aos pais; amplas disparidades no acesso à escola, na participação e na conclusão
escolar; e baixos níveis de realizações de aprendizagem” (UNESCO/REPTs, 2009,
p.14). 

12 Sílvio Romero e Manoel Bomfim discutiram fartamente, no limiar do século
XX, a necessidade e os desafios de instituir, no país, uma educação republicana. 

13 Essa noção de sofrimento social foi trabalhada por Bauman (1999) e Bour-
dieu (2003). 
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“AS DUAS FACES DE JANO”: O ECLESIÁSTICO E O
SECULAR NA ADPF 54 À LUZ DA FILOSOFIA DE
JÜRGEN HABERMAS.
“THE TWO FACES OF JANUS”: THE ECCLESIASTIC AND THE

SECULAR RELATED TO ADPF 54 IN THE LIGHT OF JÜRGEN

HABERMAS PHILOSOPHY. 

Raique Lucas de Jesus Correia1

Marta Gama2

Resumo: O projeto empenhado na modernidade, através do “processo
de racionalização”, fez surgir um mundo incompatível com as tradições.
A nova era que se instaurava, infensa as imagens religiosas, procurou ex-
purgar o “divino” dos domínios da vida. Todavia, a despeito do que se
acreditava, as imagens piedosas continuaram se expandindo nas socie-
dades modernas, ganhando inclusive expressão política, o que suscitou
uma série de tensões entre “fé” e “razão”. Buscando amenizar estes con-
flitos, Jürgen Habermas propôs a configuração de uma sociedade pós-
secular, isto é, um modelo onde a presença religiosa é reconhecida e
seus discursos comportados na arena pública. Diante disto, à luz do pen-
samento habermasiano, o presente trabalho buscou compreender a fisio-
nomia com a qual se apresenta a democracia brasileira dentro do con-
texto apresentado. Para tanto, utilizou-se a ADPF 54 como objeto de
estudo e a análise de conteúdo (BARDIN, 1997) como instrumento meto-
dológico. Ao fim, foi possível constatar, a hostilidade da arena pública
brasileira frente à possibilidade de um modelo pós-secular.

Palavras-chave: Secularização; Estado pós-secular; Jürgen Habermas;
ADPF 54;Modernidade.

Abstract: The project engaged on modernity, through the “rationalization
process”, made come out a world incompatible with traditions. The raising
New Era, thirst attacks religious images, seeking to wipe the “divine” from
all the possible life domains and relations. Even thought, despite of the
common belief, the pity and compassion images kept its expansion and
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exhibition into modern societies, acquiring importance, even political di-
mensions and expressions, bringing back series of tensions between
“faith” and “human reason”. In order to mitigate these conflicts, Jürgen
Habermas propose the establishment of a post secular society, namely, a
model whereas the religious presence is recognized and its discourses ac-
cepted in the public social sphere. Therefore, in the light of Habermasian
thought, the current article aims to accomplish the face it is presented to
the Brazilian democracy in the current context. In order to achieve the aim,
the claims of non-compliance with a fundamental precept (ADPF 54) was
applied as object of study and content analysis (BARDIN, 1997) as
methodology. At the end, was possible to realize, the signs of hostility onto
the Brazilian public social sphere in response to the possibility of a post
secular model implementation.

Keywords: Secularization; Post Secular State; Jürgen Habermas; ADPF
54; Modernity.

INTRODUÇÃO
A “racionalização” proveniente da Reforma e do Iluminismo foram substan-
cias para o surgimento da modernidade. O “mundo novo” fruto do “processo
de racionalização”, elevou a “razão” ao topo da pirâmide social, excluindo
deste círculo as formas religiosas de vida. (WEBER, 2004).Com isso, a Igreja
que há muito esteve presente como uma das colunas de sustentação do Esta-
do, além de dominar a produção artística, filosófica e científica, amargou a
perda destes espaços, em prol da ascensão da ciência como grande detentora
do conhecimento, subsistindo na esfera privada dos indivíduos. 

Malgrado o projeto empenhado pela modernidade, em exortar a “fé” para
o domínio privado dos indivíduos, excluindo-a dos espaços públicos profana-
dos, as religiões continuaram crescendo em escala mundial, adquirindo inclu-
sive expressão política. Essa persistência do sagrado frente à muralha secular
erigida pelos Estados modernos acabou gerando uma zona de intensos conflitos:
de um lado a profusão de imagens religiosas, de outro a resistência da “razão”
em aceitar esta “face” nas sociedades modernas. (HABERMAS, 2013).

Buscando apaziguar este ambiente, Jürgen Habermas propôs a cons-
trução de uma sociedade pós-secular, isto é, um sistema que reconhece a
persistência da religião no mundo secularizado, além de admitir a possibi-
lidade destes núcleos contribuírem positivamente com as discussões públi-
cas. (HABERMAS, 2007).
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Diante desta tentativa de pensar as relações conflitivas entre o sagrado
e o profano no âmbito das sociedades democráticas, sendo o Brasil um Es-
tado laico, tal como assevera a Constituição de 1988, ao lado de uma popu-
lação composta por maiorias religiosas3, é de grande valia compreender: (i)
as dinâmicas de funcionamento dos discursos religiosos no espaço público
brasileiro, (ii) as formas como estes discursos se apresentam, (iii) o modo
como são recebidos e/ou considerados pelos não religiosos e, por fim, (iv)
a posição da esfera pública brasileira dentro do contexto habermasiano de
Estado pós-secular.Com esse propósito, a ADPF 54 foi eleita como objeto
de estudo e a análise de conteúdo (BARDIN, 1997)como instrumento me-
todológico, por meio da qual foram operadas categorias teóricas em conso-
nância com o caso concreto.

Finalmente, foi possível observar à luz dos conceitos trabalhados e das
análises realizadas, o distanciamento do espaço público brasileiro de um
modelo pós-secular, uma vez que admitindo a participação das entidades re-
ligiosas nas audiências públicas, se mostrou indiferente a essas vozes, ao
passo que concedeu primazia as exteriorizações científicas, impedindo com
isso a percepção de possíveis contribuições advindas daquele setor. 

1 A ERA DA RAZÃO: A MODERNIDADE E O pROCESSO
DE “DESENCATAMENTO DO MUNDO”
Muitos autores se dedicaram ao estudo da modernidade e, talvez, como pró-
prio aduziu Habermas não exista “a modernidade”, e, portanto uma única
caracterização, mas várias modernidades “como processos complexos que
abrangeram vários níveis de ação e pensamento humanos, os quais passaram
por rupturas e transformações.”(CEDRO, 2005, p. 4).

Apesar destesnumerosos caminhos possíveis, é em Max Weber que a
modernidade vai ser compreendida como fruto do “processo de racionali-
zação”, que não por acaso interessa ao nosso estudo, uma vez que foi este o
processo responsável pela divisãodo mundo em esferas de valor4autônomas,
justificadas por um raciocínio próprio, aquém de fundamentações religiosas.
Esse afastamento do mundo das correntes religiosas, e a aproximação com
o conhecimento científico/racional, vai ser delineadonas lições weberianas
atravésdo “desencantamento do mundo”, que apesar de ser comumente equi-
parado ao “processo de racionalização”, apresenta dois sentidos distintos,
cujos quais ensejam na modernidade:(i) o movimento nascido nas religiões
de matrizes judaico-cristãs de apartamento da magia como forma de se obter
a salvação e(ii) a “perda de sentido do mundo” pela ascensão da ciênciacomo
detentora do conhecimento racional.

O desencantamento religioso do mundo, que tem no calvinismo seu apo-
geu, diz respeito a uma inversão em se pensar os modos pelos quais os homens
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podem ser salvos. Se num primeiro momento a magia foi esse aporte, num
segundo momento um empenho iniciado no judaísmo, posteriormente ab-
sorvido com mais vigor pelo puritanismo, afastou essa concepção, uma vez
que buscou delineara salvação a partir de uma “ascese intramundana”, isto
é, a santificação por meio de ações humanas constantes, a exemplo do tra-
balho, promovendo uma conduta ética, metódica e sistemáticada vida sob
orientaçãode mandamentos deíficos, longe de subterfúgios mágicos. Neste
sentindo explica Weber (2004, p. 106-107):

[...] a eliminação da magia como meio de salvação, não foi realizado na pie-
dade católica com as mesmas conseqüências que na religiosidade puritana
(e, antes dela, somente na judaica). O católico tinha à sua disposição a graça
sacramental de sua Igreja como meio de compensar a pró pria insuficiência:
o padre era um mago que operava o milagre da transubstanciação e em cujas
mãos estava depositado o poder das chaves. Podia-se recorrer a ele em arre-
pendimento e penitência, que ele ministrava expiação, esperança da graça,
certeza do perdão e dessa forma ensejava a descarga daquela tensão enorme,
na qual era destino inescapável e implacável do calvinista viver. Para este
não havia consolações amigáveis e humanas, nem lhe era dado esperar repa-
rar momentos de fraqueza e leviandade com redobrada boa vontade em ou-
tras horas, como o católico e também o luterano. O Deus do calvinismo exi-
gia dos seus, não “boas obras” iso ladas, mas uma santificação pelas obras
erigida em sistema.

Segundo o sociólogo de Erfurt,sem esse impulso provocado pelas con-
fissões monoteístas progênitas do judaísmo e do cristianismo, no sentido de
negação da magia, não seria possível essa onda de “racionalização”, pelo
menos não nos moldes Ocidentais. Isso não quer dizer que a racionalização
tenha sidoum fenômeno exclusivo desta civilização, ao contrário, outras so-
ciedades provaram deste regime, a diferença reside na fisionomia peculiar
com a qual esta se apresentou deste lado do mapa, sobretudo devido à “as-
cese protestante”, que provocou com exclusividade no Ocidente uma “ra-
cionalidade específica que libertou o “espírito” do capitalismo e posterior-
mente impregnou-se em todos os domínios da vida, o que tornou possível a
transição para a modernidade.” (ARRUDA, 2012, p. 22).

Apesar de ter surgido no berço das crenças Ocidentais, somente com a in-
telectualização que o “desencantamento do mundo” vai ocorrer de modo mais
acentuado, a ponto de promover uma profanação do “mundo moderno”, des-
ligando o Estado, de quaisquer ligações divinas. Esse crescimento da “racio-
nalização” em todos os âmbitos da vida imputou a religião um caráter irracio-
nal, porquanto suas imagens tornaram-se incompatíveis com um mundo cada
vez mais tecnicista e calculista, nas palavras de Arruda (2012, p. 35-36):
SUMÁRIO



Weber emprega aqui a expressão desencantamento do mundo com um signi-
ficado diferente do comentado até o momento. Ele não mais se refere ao pro-
cesso de eliminação da magia como meio de salvação empreendido pelas re-
ligiões monoteístas que mais prosperaram no Ocidente, mas sim à “perda de
sentido” do mundo ocasionada pelo avanço do conhecimento racional.

O “protestante” torna-se o “capitalista” (CARDOSO, 2013, p. 84), a razão
que domina os “campos da vida”5, entra em conflito com os valores religiosos,
retirando da vida qualquer sentido, uma vez que a existência se torna uma ca-
sualidade,“[...] no qual não há espaço para a justificativa dos acontecimentos
mundanos pela vontade divina” (ARRUDA, 2012, p. 36), diferentemente da
visão piedosa pela qual existe um plano celestial para cadaser humano.

Neste sentindo, a “racionalização” outrora caracterizada pela transição
de uma vida calcada na “magia” para um cotidiano metódico e divinamente
inspirado, passa a ser concebida como uma vida afastada de doutrinas reli-
giosas e progressivamente fragmentada, posto que se num determinado mo-
mento foi a religião o centro único da “verdade”, agora as esferas opõem-se
a essa hegemonia, criando regras e explicações próprias. O homem já não
se vê a “imagem e semelhança de Deus”, é um ser pensante e como tal busca
um mundo inteligível, “[...] ele [já] não [mais] está, pois, à mercê dos fatos
que o cercam, mas é capaz de sujeita-los a um critério mais alto, ao critério
da razão.” (MARCUSE, 1978, p. 17-18).

Outra marca crucial deste novo momento experimentado pelo Ocidente
é a nova organização do Estado. Através da “burocracia racional” a vida
passa a ser regulamentada por leis humanas, já não existe um ser supremo
que governa todas as coisas, a burocracia toma conta das instituições e o sis-
tema passa a servir unicamente aos valores estatais, desviando-se do sagra-
do, tal como corrobora Cardoso (2013, p. 92):

O estado (sic) cada vez mais entra em tensão com a esfera religiosa, quanto
mais ele se racionaliza, e a conseqüência da racionalização do estado é que
sempre mais se afaste da esfera religiosa, pois, as ações políticas do estado,
as ações no âmbito da justiça e administração, têm por base unicamente as
razões do estado.

A ruptura da tradição com o “novo”, fez surgir ummundo fincado na
razão. No entanto,as comunidades religiosas, em resposta a nova era,pro-
cessaram os desafios modernos e adaptaram-se ao “mundo novo”. (HABER-
MAS, 2007, p. 155). Com isso, o processo que inicialmente pareceu fatal as
classes piedosas, acabou produzindo novos conflitos,“Deus não está morto”,
pelo menos não na esfera pública, através de seus “fiéis” o sagrado ainda
hoje resiste e pressiona as forças secularizantes. 
SUMÁRIO



1.1 A pERSISTêNCIA DA RELIGIÃO NAS SOCIEDADES
SECULARIZADAS E SUAS IMpLICAÇõES
Um fenômeno dissonante da crença racional moderna foi à difusão cada vez
mais crescente de imagens religiosas nas comunidades secularizadas. In-
verso ao raciocínio de que a religião desapareceria em meio ao “impiedoso
mundo secularizado”6, os eclesiásticos passaram a coexistir antagonica-
mente com a face secular, gerando o que Habermas (2013, p. 3-4) vai batizar
de “cabeça de Jano da modernidade”.

Duas tendências contrárias caracterizam a situação cultural da época atual –
a proliferação de imagens de mundo naturalistas e a influência política cres-
cente das ortodoxias religiosas. (HABERMAS, 2007, p. 7).

O “processo de racionalização”, tal como explicado no tópico anterior,
trouxe para os tempos modernos um sentimento de hostilidade ao divino. A
supremacia da ciência como forma racional de compreender o mundo, re-
jeitou qualquer faísca de racionalidade advinda de crenças religiosas. A vida
tornou-se mais instrumentalizada, enquanto que a “fé” passou a ocupar um
espaço de desprestigio perante o conhecimento. Contudo, essa nova era não
foi capaz de extirpar a religião dos espaços profanados, uma vez que esta
começou a ganhar força política e a obter uma participação cada vez mais
expressiva na vida cotidiana. Segundo Rodrigues (2015, p. 4):

Apesar dos saberes e práticas do homem ocidental estarem cada vez mais
submetidos aos procedimentos de racionalidade instrumental e eficácia, ape-
sar da vida ter se tornado mais objetiva, isenta de sentimentos e calculista, a
religião não desapareceu. E, pelo contrário, o fenômeno religioso se expan-
diu e voltou a assumir, desde a última década do século XX, uma posição de
grande relevância na vida social e política das pessoas em todo o mundo.

Dessa forma, a modernidade experimentou o fracasso quanto seu pro-
jeto de exortar as correntes religiosas das “esferas de valor”, uma vez que
“as correntes tradicionais das religiões mundiais, que continuam a fluir sem
interrupções, [eliminaram] ou, ao menos, [nivelaram] os umbrais entre so-
ciedades modernas e tradicionais que até hoje eram mantidos intactos.”
(HABERMAS, 2007, p. 131-132), resultando num cenário eminentemente
conflituoso, porquanto tantos as visões naturalistas, quanto as religiosas,
são dissonantes.

Posta essa nova configuração, cumpre problematizar a presença da re-
ligião no espaço público. A despeito do que se pensava quando a moderni-
dade foi concebida, a religião avança e, cada vez mais, pulsa nas artérias
profanadas do “organismo social”. É dentro desta encruzilhada repleta de
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tensões em que se tornou o mundo moderno, onde as religiões sobrevivem
e reivindicam participação na vida pública, que surge a proposta haberma-
siana de Estado pós-secular, cuja qual trataremos no tópico seguinte.

2 O IDEAL hABERMASIANO DE ESTADO pÓS-SECULAR
O conceito de “Estado pós-secular” surge no rol teórico de Habermas como
uma tentativa de amenizar as tensões provenientes da modernidade: (i) re-
conhecendo a persistência da religião nos Estados seculares, (ii) abrindo a
possibilidade de participação do discurso religioso na arena pública e (iii)
promovendo uma mudança de mentalidade – tanto no pólo profano, quanto
no eclesiástico – no sentido de oportunizar a troca de conhecimentos e
“aprendizados mútuos” entre ambas as visões, este último será melhor de-
senvolvido nos tópicos 2.1 e 2.2.

Se durante o curso da modernidade coma elevação do saber científico
ao topo dos domínios sociais, buscou-seeliminar da religião quaisquer pre-
tensões racionais, aqui a exclusão desses cidadãos piedosos da esfera pública,
“[...] trata-se de uma compreensão muito restrita do laicismo do Estado e sua
relação com a Igreja [...]” (RODRIGUES, 2015, p. 5), porquanto segundo
Habermas (2007, p. 125, 128) existemnas comunidades de “fé” potenciais
conteúdos de “verdade”, que podem servir positivamente as sociedades
atuais, o que justifica a sua defesa de abrir o espaço público para participação
e, consequentemente, contribuições advindas deste setor.

Em a “Apresentação à edição brasileira” presente na versão em por-
tuguês de “Fé e Saber”, Luiz Bernardo Leite Araújo (2013, p. XVIII), faz
uma importante consideração a respeito da expressão “pós-secular”, adver-
tindo os leitores quanto à interpretação a ser feita do prefixo “pós”, que en-
ganosamente pode indicar uma tentativa de supressão do caráter pós-meta-
físico dos Estados modernos para retornar e época medieval, quando em
verdade o “Estado pós-secular” mantém a perspectiva “secular”, sinalizando
apenas a necessidade das sociedades seculares em reconhecerem à presença
cada vez mais acentuada das religiões nos domínios da vida, admitirem a
possibilidade de haver contribuições religiosas a vida política e acomodarem
os discursos piedosos na arena pública democrática.

2.1 OS CONTEÚDOS DE BEM COMUM
SALVAGUARDADOS NAS TRADIÇõES RELIGIOSAS
Um dos motivos pelos quais o sociólogo de Frankfurt desperta esse interesse
em libertar a religião da esfera privada dos indivíduos, permitindo uma efe-
tiva participação de seus conteúdos no espaço público, é a percepção de que
os núcleos religiosos carregam um discurso de bem comum e solidariedade,
carente as sociedades contemporâneas. Essa visão eclode da consciência de
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que empreendido o projeto da modernidade e rompido os laços tradicionais,
em prol de um sistema capitalista, o ser humano tornou-se mais frio e indivi-
dualista, fazendo da busca pelo “eu”, uma cicatriz moderna. A “racionalização”
e seu percurso em prol da objetificação do mundo retraiu o “senso de humani-
dade” da nossa espécie. Quanto a isso escreveu Habermas (2007, p. 125):

[...] as Escrituras Sagradas e as tradições religiosas contêm intuições sobre a
falta de moral e a salvação, sobre a superação salvadora de uma vida experi-
mentada como sem salvação, as quais são mantidas e interpretadas sutilmente
durante milênios. Por isso, é possível supor que na vida das comunidades ou
nas comunidades religiosas que evitam o dogmatismo rígido e a coação das
consciências se mantenha intacto algo que já se perdeu alhures e que não pode
ser restaurado apenas pelo saber profissional de especialistas[...].

Ainda que o pensamento metafísico ganhe na modernidade predicados
irracionais, não se pode esquecer das contribuições pretéritas feita pela re-
ligião ao mundo. O próprio modelo de “racionalização” que culminou na
era moderna, sofreu influências da “ética protestante”, de tal sorte que negar
tais contribuições é negar a própria noção de modernidade, uma vez que
muitos elementos modernos beberam em fontes tradicionais, tão bem coloca
Habermas (2001, p. 184-185):

[...] las formas de la conciencia moderna del derecho abstracto, La ciencia
moderna, el arte autónomo [...] no se hubieran desarrollando sin las formas
organizativas del cristianismo helenizado y de La Iglesia romana, sin las
universidades, monasterios y categrales. [...] El universalismo igualitario,
de donde proceden las ideas de libertad y convivencia solidaria, así como
las de forma de vida autónoma y emancipación, moral de La conciencia in-
dividual, derechos humanos y democracia, es directamente una herencia de
la ética judía de la justicia y de la ética Cristiana del amor.

Embora se admita isso, faz-se necessário esclarecer, que a proposta ha-
bermasiana não adere a ideia de uma substituição do atual modelo vigente
pelo modelo metafísico, algo desta natureza enfatiza Barros (2011, p. 72)
seria “recusar a razão e assumir o mito pelo mito”, de acordo com Bavaresco
e Lima (2012, p. 11):

Habermas reconhece o potencial semântico das religiões que podem intro-
duzir razões religiosas na discussão política com base numa ética da cidada-
nia, em que os cidadãos participam na política num “processo de aprendiza-
gem”, incompatível com um secularismo militante que Habermas rejeita de
forma cristalina. Ele mantém a orientação secular, porém, toma distância de
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“uma visão de mundo secularista para consumar a passagem do ateísmo ao
agnosticismo metodológico no seio do pensamento pós-metafísico.”

Posto isto, afloram dúvidas sobre a forma como a religião vai figurar
no espaço público sem quebrar com a ideia de laicidade, bem comoquestio-
namentos acerca da relação entre o sagrado e o profano na esfera pública.
Indagações que serão dissecadas no próximo item.

2.2. A COOpERAÇÃO ENTRE CIDADÃOS RELIGIOSOS E
NÃO RELIGIOSOS E O pROCESSO DE TRADUÇÃO
A neutralidade do Estado quanto às visões de mundo, no sentido de não su-
premacia de cosmovisões sobre outras cosmovisões, funciona como pano
de fundo para coabitação entre religiosos e não religiosos no espaço demo-
crático. O entendimento de Habermas neste ângulo se propõe a abertura do
poder estatal ao diálogo com todos os perfis existentes na sociedade, per-
mitindo-se com isso absorver contribuições destes setores.

Abrindo mão de posturas absolutistas, tanto os seculares quanto os piedo-
sos poderão criar um ambiente produtivo na esfera pública. Aceitar determina-
das injunções, exigidas a todos, dentro de suas condições, sustenta a proposta
habermasiana, uma vez que sem o ajustamento destes “pressupostos cognitivos”
- em que os piedosos abrem mão de uma visão totalizante do mundo, enquanto
os não religiosos desfazem-se do reducionismo de encarar a “fé” como algo ir-
racional – não será exequível o projeto de Estado pós-secular.

Faz-se ainda a ressalva quanto setores religiosos radicais, que por apre-
sentarem atitudes extremistas, não seriam “razoáveis” no âmbito público,
causa pela qual sublinha Habermas (2013, p. 6-7):

[...] do ponto de vista do Estado liberal, só merecem o predicado “razoáveis” as
comunidades religiosas que, segundo seu próprio discernimento, renunciam à
imposição violenta de suas verdades de fé, à pressão militante sobre as consciên-
cias de seus próprios membros, e tanto mais à manipulação para atentados suici-
das. Esse discernimento se deve a uma tríplice reflexão dos fiéis sobre a sua po-
sição em uma sociedade pluralista. Primeiramente, a consciência religiosa tem
de assimilar o encontro cognitivamente dissonante com outras confissões e reli-
giões. Em segundo lugar, ela tem de adaptar-se à autoridade das ciências, que
detêm o monopólio social do saber mundano. Por fim, ela tem de adequar-se às
premissas do Estado constitucional, que se fundam em uma moral profana. Sem
esse impulso reflexivo, os monoteísmos acabam por desenvolver um potencial
destrutivo em sociedades impiedosamente modernizadas.

Muitos religiosos estão tão imersos na sua religião, que não consegui-
riam dissociarseus posicionamentos políticos de suas convicções religiosas,
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motivo pelo qual uma exigência do Estado neste sentindo acarretaria uma
“sobrecarga mental e psicológica insuportável” sobre o crente. (HABER-
MAS, 2007, p. 145, 147).Sendo assim, uma exigência desta natureza só seria
aceitável quando demandada aos “políticos que assumem mandato público
ou se candidatam a eles e que, por este fato,são obrigados a adotar a neutra-
lidade no que tange às visões de mundo” (HABERMAS, 2007, p. 145).

Com isso, Habermas admite a possibilidade da participação de exte-
riorizações religiosas no ambiente público, no entanto antes de influenciar
as decisões estatais,coloca como entrave a “ressalva de tradução institucio-
nal”, sem a qual as portas do parlamento e das demais instituições estatais,
estariam sempre fechadas para argumentações religiosas não-traduzidas,
porquanto nestes locais os argumentos seculares têm precedência.Quando
a isso expõe Habermas (2007, p. 150):

Apesar de não passarem por uma censura na esfera pública política, as con-
tribuições religiosas dependem, mesmo assim, de trabalhos cooperativos de
tradução. Porquanto, sem uma tradução bem-sucedida, o conteúdo das
vozes religiosas não conseguiria entrar de forma alguma, nas agendas e ne-
gociações das instituições estatais, o que impediria de “influenciar” o pro-
cesso político ulterior.

Embora se coloque esse obstáculo, para que não haja nestes espaços a
exclusão dos cidadãos religiosos que se veem impossibilitados de prover a
passagem de seus discursos virtuosos para uma linguagem “acessível a
todos”, os cidadãos não religiosos devem se dispor a cooperar com os grupos
piedosos. Dessa maneira, a tradução mais do que um fardo atribuído aos re-
ligiosos, abarca os não religiososcomo auxiliares deste processo, ao passo
que se de um lado os cidadãos virtuosos devem destinar esforços para tra-
dução de seus argumentos, por outro os não religiosos devem se manterso-
lícitos a percepção de possíveis conteúdos de verdade advindos de razões
religiosas. (HABERMAS, 2007, p. 149-150).

Com um viés “sebastianista”, em acreditar no que poucos acreditam, Ha-
bermas traz à tona uma democracia inclusiva e participativa, em que todos
podem contribuir, dentro de suas condições. Ainda que seja excessivo falar
em uma proposta de “reecantamento do mundo”, fato é que a teoria haberma-
siana ecoa por entre as vias insensíveis da sociedade, com um ar de esperança,
onde cidadãos - ainda que compartilhem entre si visões assimétricas - podem
construir juntos uma comunidade tolerante. Sua visão resgata os “institutos
morais” presentes na religião, rechaça uma “secularização aniquiladora” e
abre a possibilidade de influência religiosa nas decisões institucionais por
meio da tradução, propondo um modelo de sociedade em que todos podem-
colaborar, numa troca constante de saberes. (HABERMAS, 2013).
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3 A ADpF 54 COMO OBJETO DE ANáLISE: O LIAME
ENTRE “FÉ” E “SABER” NA DEMOCRACIA BRASILEIRA
A história do Brasil tem um forte laço com a doutrina católica. Durante todo
período colonial e também na vigência do Império, o catolicismo desfrutou
de uma legislação queo reconhecia como credo oficial do país. Apenas em
1891, com a Carta Magna decorrente da instauração da República, que o
clero deixou de ostentar um lugar de destaque no poder público, separando-
se definitivamente do Estado brasileiro. Desde então, o princípio da laici-
dade tem sido mantido ao longo das constituições, mas o ideal de um Estado
totalmente independente de quaisquer doutrinas, ainda se defronta com uma
população majoritariamente piedosa, que paulatinamente extrapola os sa-
lões da igreja, tornando-se cada vez mais presente nas instâncias públicas.

Esse cenário cravado em todos os âmbitos do espaço público brasileiro,
perpassando desde o Congresso Nacional até os crucifixos dos órgãos esta-
tais, apregoano âmago da nossa democracia o “cabo-de-guerra” sacro-pro-
fano pintado na “Guernica moderna”. Neste universo, de intensos conflitos,
reivindicações e dúvidas permanece a incerteza de onde se encontra, afinal,
a esfera pública brasileira no liame entre “fé” e “saber”.

Buscando uma resposta neste sentido, elegemos como objeto de estudo
a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 54, por
entendermos que esta se mostra apta para consecução de uma saída contun-
dente acerca do problemaenfrentado, primeiro peloteor de sua matéria, que
toca num ponto de inflexão entre cientistas e eclesiásticos e,segundo, devi-
doàutilização do instituto das audiências públicas, que comportou dentre
seus participantes, entidades religiosas.

A ação que iniciou em 2004 seu percurso pelo STF foi protocolada pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS), tendo como ob-
jetivo principal a negativa de que a interrupção terapêutica da gravidez de
fetos portadores de anencefalia se encontrava no rol dos abortoscriminaliza-
dos pelo Código Penal. Como principais argumentos em prol do pedido foram
colocados: (i) a incompatibilidade da anencefalia com a vida, (ii) a tortura psi-
cológica em que as mulheres grávidas eram submetidas em ter que levar a
termo todo período gestacional e (iii) a violação de direitos fundamentais. 

Não surpreendentemente a ADPF 54 provocou discussões fervorosas
por entre setores da nossa sociedade, dentre eles alguns ramos clericais, que
por preservarem uma “moral cristã” adotam como dogma a indisponibili-
dade do direito à vida, rechaçando evidentemente – em sua grande maioria
–quaisquer posições favoráveis ao aborto.

Colocada a questão, far-se-á nos próximos tópicos a análise de conteú-
do (BARDIN, 1997) das audiências públicase do julgamento da ADPF 54,no
intuito de extrair a forma pela qual se deu neste recorte, as dinâmicas entre
o “sagrado” e o “profano” no decurso da ação, para ao final da averiguação
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responder à luz da proposta habermasiana de Estado pós-secular, qual a fi-
sionomia da democracia brasileira diante do dilema moderno, que põe em
cheque uma “secularização a todo custo” contra a participação do “divino”
na esfera pública.

3.1 ANáLISE DE CONTEÚDO DAS AUDIêNCIAS
pÚBLICAS
A audiência pública - no âmbito das arguições de descumprimento de preceito
fundamental – está regulamentada na Lei 9.882/1999, que confere ao instituto
a função de “dar voz a ‘pessoas com experiência e autoridade [em]matéria’
controversa”. (FRAGALE FILHO, 2015, p. 512).

Antes de ser utilizada na ADPF 54, a ferramenta fora invocada outras
duas vezes, uma a respeito da pesquisa com células-tronco embrionárias (ADI
3510) e outra no tocante a importação de pneus usados (ADI 101).

Quanto ao procedimento, com referência a ADPF 54, as audiências
foram inicialmente dividas em três sessões, posteriormente alongada para
quatro sessões, em razão da impossibilidade de ouvir todos aqueles escala-
dos para falar em nome da sociedade civil na terceira sessão. Ao todo foram
ouvidas duas entidades religiosas, três associações com ligações religiosas,
sete pessoas independentes, sete organizações e/ou associações científicas,
cinco entidades da sociedade civil e três representantes do governo.

Expostas estas informações, os tópicos 3.1.1 e 3.1.2 foram dedicados a
análise de conteúdo das audiências, a fim de entendermosneste espaço a relação
entre a comunidade religiosa e os outros setores participantes. Para tanto, duas
categorias teóricas foram criadas, sendo respectivamente: (i) a tradução de dis-
cursos religiosos e (ii) a abertura para o diálogo entre visões dissonantes.

3.1.1 APLICAÇÃO DA PRIMEIRA CATEGORIA: A
TRADUÇÃO DE DISCUSOS RELIGIOSOS
Como demonstrado no tópico 2.2, a tradução tem caráter indispensável quan-
do se trata da possibilidade do discurso religioso permear as instituições pú-
blicas. Nesta categoria, portanto, buscou-se analisar o teor das argumentações
proferidas pelos representantes das entidades religiosas, de modo a estabelecer
se a manifestação fundava-se sobre preceitos daquela comunidade de fé, ou
lançava mão de uma linguagem secular.

Foi possível perceber que todos os representantes, além de ostentarem tí-
tulos acadêmicos, também buscaram afastar-se de princípios virtuosos não tra-
duzidos. Durante algumas exteriorizações, como a do Bispo Carlos Macedo
De Oliveira (IURD)7 e do Padre Antônio Bento (CNBB)8, houve recorrência
a elementos bíblicos para defesa de suas teses, ainda assim as passagens foram
justificas sobre a égide de argumentos “acessíveis a todos”, pontua-se ainda
no caso do Bispo Oliveira, a sustentação feita por este, amparado nas Escrituras
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Sagradas, em favor do direito de escolha da mulher nestes casos, declarando-
se a favor da antecipação terapêutica do parto em casos de anencefalia.

Nos outros participantes notou-se de forma ainda mais evidente a tradução,
muitos deles como as doutoras Irvênia Luiza de Santis Prada e Marlene Rossi
Severino Nobre, ambas da Associação Médico-Espírita do Brasil, por exemplo,
se quer partiram de caminhos virtuosos, adotaram exclusivamente uma lingua-
gem técnico-científica. Por fim, pode-se dizer que houve a passagem de uma
linguagem religiosa para uma linguagem secular nos discursos proferidos.

3.1.2. APLICAÇÃO DA SEGUNDA CATEGORIA: A ABERTURA
PARA O DIÁLOGO ENTRE VISÕES DISSONANTES
Nos itens 2.0 e 2.2 foi colocado a importância do setor eclesiástico desfa-
zer-se de pretensões totalizantes e do setor profano despojar-se do reducio-
nismo de encarar a “fé” como algo irracional, uma vez que sem esses esfor-
ços não seria possível o diálogo entre as visões de mundo dissonantes.

A abertura do espaço das audiências para presença religiosa foi um
grande passo na busca de uma sociedade pós-secular, os religiosos tiveram
a oportunidade de opinar sobre o tema, ao que passo que a comunidade cien-
tífica e a sociedade civil também gozaram deste direito.

Pôde-se averiguar ao longo das leituras, no tocante a esta categoria, um
reconhecimento por parte dos religiosos de que suas visões não devem ser
absolutas, observação que ganha força nos posicionamentos do Bispo Carlos
Macedo e da Drª Maria José Fontelas Rosado Nunes (Católicas pelo Direito
de Decidir), respectivamente:

O Apóstolo Paulo, em sua Epístola aos Romanos disse: “Um crê poder
comer de tudo; outro, que é fraco, só come legumes. Quem come de tudo
não despreze aquele que não come. Quem não come não julgue aquele que
come, porque Deus o acolhe do mesmo modo”. Ainda que venha a haver pa-
receres diferentes dos nossos, nós os respeitamos; afinal, o ambiente demo-
crático existe para isso, para que nele os pontos e contrapontos sejam colo-
cados e prevaleça o bom senso e interesse da coletividade no que tange ao
bem comum. (BRASIL, 2008).

[...] não se pode impor a toda sociedade, cada dia mais diversa em suas ade-
sões religiosas – como já foi dito aqui pelo bispo Edir Macedo -, a agenda
moral das religiões, traduzindo-as em políticas públicas destinadas a todas
as cidadãs e cidadãos do País. Seria um desrespeito à própria Constituição.
(BRASIL, 2008).

Durantes as sessões com a comunidade científica, pouco se falou sobre
questões religiosas, havendo apenas algumas passagens no sentindo de
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reafirmação do Estado laico. Não houve, portanto, uma abertura ampla
para percepção de conteúdos religiosos, uma vez que as exteriorizações
científicas cheias de “verdades inequívocas e absolutas” dificultam o trato
com o contraditório. Apesar dos dissensos compartilhados entre visões
dissonantes, tanto os debates quanto as exposições, seguiram num clima
de respeito entre as partes assimétricas.

3.2 ANáLISE DOS VOTOS DOS MINISTROS DO SUpREMO
No dia 12 de abril de 2012 foi publicado o acórdão referente à ADPF 54,
cujo qual declarava procedente a inconstitucionalidade da interpretação que
enquadrava a antecipação terapêutica do parto em casos de fetos portadores
de anencefalia como prática tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I
e II, do Código Penal. A maioria dos ministros votou em concordância com
o relator do processo, ministro Marco Aurélio, contra os ministros Ricardo
Lewandowski e Cezar Peluso, que a julgaram improcedente.

A análise que segue nos tópicos 3.2.1 e 3.2.2, de igual maneira como feito
no tópico 3.1, valer-se-á de duas categorias teóricas, quais sejam: (i) a recepção
das vozes das audiências públicas e (ii) a compreensão da corte acerca da lai-
cidade estatal. Com isso, será possível fixarmos o entendimentodo STF sobre
o Estado laico brasileiro e suas implicações com as comunidades religiosas,
tendo sempre em vista a propostas habermasiana de Estado pós-secular.

3.2.1. APLICAÇÃO DA PRIMEIRA CATEGORIA: RECEPÇÃO
DAS VOZES DAS AUDIêNCIAS PÚBLICAS
A começar pelo voto do Relator, as audiências públicas serviram apenas para
conceder a Corte um aparato científico para decidir sobre o assunto. Não
houve uma discussão sobre os pontos levantados, apenas absorveu-se os dis-
cursos técnicos. A participação das comunidades religiosas, bem como de
outros setores, foi posta à margem no seu voto, valorizou-se unicamente as
exteriorizações da comunidade científica, valendo-se destas inclusive ape-
nas para justificar o seu pensamento. Quanto à primazia do setor científico,
sobre quaisquer outras contribuições que poderiam surgir nas audiências
públicas, Camargo (2011, p. 15) atesta:

Em lugar de se buscar um verdadeiro diálogo com a sociedade, de forma a
contornar os problemas de legitimidade gerados pelo contramajoritarismo, as
audiências públicas cingem-se à consulta técnica, a exemplo do que ocorreu
no âmbito da ADPF 54, quando explicações sobre a precisão do diagnóstico, a
caracterização da anomalia e as condições de sobrevida foram exploradas.

Seguindo o voto do Relator, a maioria dos ministros, pouco recorreram
às audiências públicas em seus votos e quando existente alguma menção,
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tratava-se apenas de elucidações no sentido técnico-científico. Esse diag-
nóstico além de inibir a troca de conhecimentos, também coloca em voga a
serventia das audiências públicas para Corte, uma vez que a promoção de
um debate tão rico, com a participação dos mais heterogêneos ramos sociais,
culminou no esquecimento e na conveniência dos ministros acerca dos ar-
gumentos trazidos nas audiências públicas para os seus votos. 

Neste item, conclui-se, que a participação das audiências públicas no
julgamento do caso concreto, foi absolutamente discreta e não exerceu sobre
os votos quase nenhuma influência, logo o diálogo e possíveis contribuições
dos núcleos piedosos, foram praticamente desconsiderados.

3.2.2. APLICAÇÃO DA SEGUNDA CATEGORIA:
COMPREENSÃO DA CORTE ACERCA DA LAICIDADE
Boa parte dos ministros dedicou um espaço nos seus votos para discutir a
laicidade estatal. Apesar de não ter sido essa a discussão objetivada pela
ADPF 54, os ministros travaram verdadeiras epopeias argumentativas sobre
o assunto. Em suma, a visão predominante, afasta-se do ideal habermasiano
de Estado pós-secular, conquanto, vide a citação abaixo, a religião não é in-
compatível com o espaço público.

A laicidade do Estado, levada a sério, não se esgota na vedação de adoção
explícita pelo governo de determinada religião, nem tampouco na proibição
de apoio ou privilégio público a qualquer confissão. Ela vai além, e envolve
a pretensão republicana de delimitar espaços próprios e inconfundíveis para
o poder político e para a fé. No Estado laico, a fé é questão privada. Já o
poder político, exercido pelo Estado na esfera pública, deve basear-se em ra-
zões igualmente públicas - ou seja, em razões cuja possibilidade de aceita-
ção pelo público em geral independa de convicções religiosas ou metafísicas
particulares. [...] ela impõe aos poderes estatais uma postura de imparciali-
dade e eqüidistância em relação às diferentes crenças religiosas, cosmovi-
sões e concepções morais que lhes são subjacentes. (STF. ADPF 54/DF.
Min. Celso de Mello. 2012).

Alguns ministros, como Gilmar Mendes, no entanto, adotou em seu
voto, ao discutir sobre esse tema, uma visão acolhedora quanto à possibili-
dade de contribuições advindas de núcleos piedosos ao espaço público:

Os argumentos de entidades e organizações religiosas podem e devem ser con-
siderados pelo Estado, pela Administração, pelo Legislativo e pelo Judiciário,
porque também se relacionam a razões públicas e não somente a razões religio-
sas.(STF. ADPF 54/DF. Min. Gilmar Mendes. 2012).
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Seu entendimento prossegue e esbarra na defesa habermasiana de que
existem nestes polos virtuosos, um potencial de “bem comum” e “solida-
riedade”, que são úteis ao Estado.

Nos temas de aprofundado conteúdo moral e ético, é importante, se não in-
dispensável, escutar a manifestação de cristãos, judeus, muçulmanos, ateus
ou de qualquer outro segmento religioso, não só por meio das audiências pú-
blicas, quanto por meio do instituto do amicus curiae. (STF. ADPF 54/DF.
Min. Gilmar Mendes. 2012).

No entanto, apesar de compreender a pluralidade de visões que formam
a sociedade e de valorizar as classes religiosas como detentora de valores e
conhecimentos capazes de contribuir para o debate público, Gilmar Mendes
acompanha seus pares, porquanto ao longo do seu voto discute apenas ques-
tões puramente técnicas, valorando apenas algumas questões científicas pro-
venientes das audiências públicas, desprezando as discussões promovidas
pelas classes religiosas nestas mesmas audiências públicas.

Neste sentindo a corte mostrou-se – no geral - alheia a uma sociedade
pós-secular, uma vez que apartou do debate as vozes religiosas, abonando
apenas os setores científicos.

CONCLUSÃO
A pós-secularização defendida por Habermas, de maneira alguma visa à fra-
gilização da laicidade estatal, em prol da ascensão religiosa ao poder públi-
co. O Estado é neutro quanto às visões do mundo, não pode, portanto fin-
car-se em preceitos religiosos. Tão bem delimita essa questão, o sociólogo
alemão repensa as bases de uma “secularização que saiu dos trilhos”. Para
ele, a negativa de que religiosos não podem participar do espaço público é
simplista, uma vez que existem nos conteúdos religiosos, intuições que
podem servir a uma era insensível e individualista. Longe de admitir fun-
damentalismos, a abertura ao diálogo e a troca de conhecimento figuram
como cerne de sua proposta. 

Diante dos conceitos trazidos ao longo do artigo, tendo em vista o re-
corte e as análises empreendidas, pode-se concluir que no caso da ADPF 54,
apesar da abertura a comunidade religiosa, não houve uma valorização dos
seus argumentos. Todas as manifestações dos ministros do STF giraram em
torno dos argumentos científicos expostos pela comunidade cientifica nas
audiências públicas, à religião coube o ínfimo papel de figurante, num pos-
sível recado que o Estado ainda se mostra antipático a possíveis contribui-
ções religiosas, dando primazia ao saber científico. Com isso,fica claro o
franco descompasso entre as “faces de Jano” na democracia brasileira. Se de
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um lado o polo virtuoso empreendeu esforços pela tradução dos seus argu-
mentos, por outro a resistência do Estado em absorver suas contribuições,
tornou impossível a consecução de um ambiente pós-secular.
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NOTAS

1 Estudante de Direito da Faculdade Social da Bahia-FSBA, bolsista do
PIBIC.

2 Doutora em Direito (UnB), professora da Faculdade Social da Bahia-FSBA.

3 G1 (São Paulo). Número de evangélicos aumenta 61% em 10 anos,
aponta IBGE. 2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/
06/numero-de-evangelicos-aumenta-61-em-10-anos-aponta-ibge.html>. Acesso
em: 07 set. 2017.

4 Esferas de valor podem ser entendidas com os domínios da vida, v.g., po-
lítica, arte, moral, direito, entre outros.

5 Emprego a expressão como sinônimo de “esferas de valor”.

6 Expressão utilizada por Habermas no livro “Entre Naturalismo e Religião”
para caracterizar as sociedades modernas.

7 Igreja Universal do Reino de Deus

8 Confederação Nacional de Bispos do Brasil
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O   ESTADO   DE   DIREITO   E   A   BUSCA   PELA   EFETIVA   
PARTICIPAÇÃO   POPULAR 

Robson Oliveira Gonçalves;
Graduando em Direito pela Faculdade Arquidiocesana de Curvelo; Minas Gerais.

André Luiz Veloso de Lima;
Graduando em Direito pela Faculdade Arquidiocesana de Curvelo; Minas Gerais.

Resumo: Esse trabalho tem por pressuposto a problematização do Estado
de Direito no papel de estimulador da atuação política da sociedade
civil, buscando, assim, tecer uma crítica atual sobre a sua inatividade, no
tocante à emancipação do indivíduo como ser auto reconhecedor de sua
relevância no tecido social, como explorar a possibilidade de um rompi-
mento desse, rumo a um estado de autonomias, valorizador da pluridi-
versidade de perspectivas políticas/ideológicas dos seus jurisdicionados,
tendo por indispensável importância nesse contexto, os diversos movimen-
tos sociais. Foi utilizado para tal abordagem, a teoria crítica da escola
de Frankfurt, em especial a de Theodor Adorno, sendo um essencial ex-
poente no que diz respeito a busca pelo resgate do indivíduo como sujeito
ativo da história e do autor brasileiro Jessé de Souza que, em sua obra
Modernização Seletiva: uma interpretação do dilema brasileiro, procura
demonstrar como as instituições de poder, motivadas por um senso colo-
nizador e mercantilista de sociedade influenciado pela cultura política e
social ibérico europeia, alienam, subalternizam e margilizam grande
parte da sociedade. 

Palavras-chave: Estado   de   Direito;  Instrumentalidade; Cidadania;  Pluri-
diversidade;  Autonomia.

Abstract: This work has as presupposition the problematization of the Rule
of Law in the role of stimulator of the political action of the civil society, trying,
therefore, to weave a current critique on the inactivity of the Rule of Law, with
respect to the emancipation of the individual as being self-recognizing of its
relevance in the social fabric, how to explore the possibility of a rupture of
this, towards a state of autonomy, valuing the pluridiversity of political / ide-
ological perspectives of its jurisdictions, having as indispensable importance
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in this context, the various social movements. The critical theory of the Frank-
furt school, especially that of Theodor Adorno, was used for such an ap-
proach, being an essential exponent in the search for the rescue of the indi-
vidual as an active subject of history and the Brazilian author Jessé de Souza
who, in his book Selective Modernization: an interpretation of the Brazilian
dilemma, seeks to demonstrate how power institutions, motivated by a col-
onizing and mercantilist sense of society influenced by the European Iberian
political and social culture, alienate, subordinate and marginalise a large
part of society.

Keywords: Rule of Law; Instrumentality; Citizenship; Pluridiversity; Autonomy.

1. INTRODUÇÃO
Pode-se facilmente observar, devido a natureza evidente na qual se mani-
festa, o atual estado de apatia e passividade que a maior parte da população
nacional se encontra diante das mais diversas causas sociais. Tal fato não
pode ter sido ocasionado por outra motivação, senão pela condição aliena-
dora que se encontra os indivíduos, fruto de um pensar político instrumen-
talizado, imposto, de cima para baixo, pelas instituições de poder coorde-
nadoras de um próprio agir teleológico, deixando por restar aos indivíduos
a posição de reféns dos joguetes de dominação. 

Percebemos, nesse sentido, a grande influência da cultura ibérica, tra-
zida por Portugal, na atuação das instituições, marcada por uma ação homo-
geneizadora e normalizadora de comportamentos, resultando no silencia-
mento de subjetividades.

Podemos, ainda, vislumbrar tal influxo na esfera institucional por meio
das relações estruturais que se atém à marginalizar e separar determinadas
classes de indivíduos, operando sobre esses, não somente um impulso de re-
cusa discriminatória, mas, ainda, uma forma de segregação seletiva, de afas-
tamento e subalternização do indivíduos. 

Assim sendo, a forma dominante dos comportamentos trata-se de um
reflexo do efeito da modernização seletiva consagrada no ideário institucio-
nal brasileiro, herdado e, posteriormente, edificado nacionalmente, desde
sua origem no Brasil colônia. Tal agir instrumental se torna claro em utilizar
da situação da atual política como meio para a conclusão de fins próprios e
escusos ao conhecimento da sociedade, perpetuando, assim, o status de he-
gemonia de poder, que só é possível manter-se diante de uma população in-
fantilizada politicamente, como se encontra atualmente. 
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Portanto, em posição contrária, temos por indispensável em sua impor-
tância, nesse contexto, os diversos movimentos sociais que, se situando de
forma subversiva ao status quo de naturalização de desigualdades sociais,
advinda do conceito de igualdade formal/moderna, mostram-se elementares
no seu papel de trazer a tona a resistência e reação às padronizações instru-
mentais, utilizadas como forma de obscurecer as atuações sociais e desle-
gitimar as suas diversas manifestações, acabando, assim, por romper com
as amarras epistemológicas coloniais que perpetuam o estado de alienação
política dos indivíduos, levando-os a uma condição que possibilita o exame
autocrítico e, concomitantemente, a problematização da própria sociedade. 

Importa que tenha-se um proceder em sentido contrário ao status quo.
Uma proposta que vise a emancipação efetiva dos grupos marginalizados
surge no cenário atual quando analisados os estudos sobre interculturalidade
e estado plurinacional, oriundos de autores latino-americanos fundados em
um discurso decolonial que visa desconstruir o ideário eurocêntrico, que é
a ferramenta ideológica pela qual é perpetuado, reproduzido e admitido pela
sociedade o presente cenário político. 

Propõe-se, enfim, uma resposta para tal problema a partir do viés de-
colonial. Um Estado de Direitos, não pautado no monismo jurídico, mas,
que assimile e respeite todas as manifestações político-ideológicas e jurídi-
cas, especialmente as das comunidades tradicionais afro-indígenas que
foram historicamente silenciadas e excluídas, e que vise garantir de fato a
emancipação das diversas subjetividades a partir da crítica ao Estado Mo-
derno, naturalmente burguês e eurocêntrico

2. O AGIR INSTRUMENTAL E A MODERNIZAÇÃO
SELETIVA BRASILEIRA
Foi de pretensão iluminista, superar a ideia do mito e, com isso, desconstruir
toda concepção que referencia-se ao sobrenatural metafísico como a causa
ou essência das coisas que se manifestam de maneira imanente no mundo. 

Com a queda do mito, estaria inaugurada uma nova fase na qual, pelo
exclusivo uso da razão, poderia-se chegar a um pleno estado de esclareci-
mento, em que os indivíduos se libertariam da sua condição de irracionali-
dade ao qual estavam cativos, trilhando assim um caminho rumo à emanci-
pação de sua própria condição inicial. Todavia, de maneira dialética, o
esclarecimento que tinha por fim deslegitimar o pensar tido como cativo,
acabou por estruturar-se de forma a promover um saber teleológico, que tem
por objetivo principal, a auto-conservação de princípios e ideias. 

Tal estado de conservação, nada mais é que uma reprodução do modelo
anteriormente negado, outra vez reproduzido. Como nos apresenta Adorno
e Horkheimer (1985):
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Se ele sai voluntariamente de seu elemento crítico como um mero instru-
mento a serviço da ordem existente, ele tende, contra sua própria vontade, a
transformar aquilo que escolheu como positivo em algo negativo, de destru-
tivo. (ADORNO;HORKHEIMER, 1985, p.12).

O plano de fundo da condição de críticos, no qual deveria se encontrar
os indivíduos de fato emancipados, foi utilizado como instrumento teleoló-
gico, distorcendo-o para a validação e manutenção de um status social. 

O ideal racional que se apresentava como a solução para o estado de
entorpecimento e ignorância dos indivíduos, tornou-se a ferramenta de su-
porte para o alcance de desígnios próprios e escusos de um determinado
grupo, sob o argumento, dessa vez, da autoridade da razão e do esclareci-
mento como a interpretação válida e fiel dos acontecimentos.

Podemos vislumbrar, nessa perspectiva, a simpatia do esclarecimento
pela coerção social, como exemplo dos quais se mostra nitidamente, ao pre-
valecer na mesma a ideia de uma unidade da coletividade manipulada, que
acaba por redundar na negação de cada indivíduo. (ADORNO; HORKHEI-
MER 1985).

Nesse diapasão, Max Weber se preocupa com a racionalidade moderna,
e considera que o protestantismo ascético, ao resgatar essa noção de tensão
entre ética e mundo propicia o desenvolvimento da racionalidade ocidental
e esta, à partir das características de previsibilidade e calculabilidade, con-
tribuiu para o progresso do sistema de produção capitalista. 

Jessé de Souza entende que as idéias weberianas, interpretadas a partir
de um prisma norte americano de sociedade, influenciaram nossos princi-
pais intelectuais na área da sociologia e antropologia, que assimilaram e dis-
seminaram a ideia de que o protestante ascético americano e racionalista era
de alguma forma superior aos demais por estar à frente de seu tempo, en-
quanto os brasileiros, influenciados pela herança ibérica, estavam no atraso.
A herança nórdica, então, seria superior à herança ibérica e sulista. 

A tensão entre ética e mundo propiciada pelo protestantismo ascético conso-
lida uma nova forma de consciência, nas suas dimensões cognitiva e moral.
Trata-se do princípio do controle racional do mundo à medida que este é de-
sencantado que desembocará, no caso do racionalismo ocidental, no princí-
pio da dominação do mundo, em que todas as dimensões do pensamento e
da ação mundana obedecerão ao critério da instrumentalidade.(CORDEIRO
apud SOUZA, 2000, p.43-44).

Diante de toda a condição cativadora de consciências, temos como
fruto de sua repercussão no espectro político, manifestações bem atuais,
sendo comumentemente observadas nas ponderações dos cidadãos diante
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dos mais diversos acontecimentos que influem diretamente em suas situa-
ções sociais, portando-se passivamente, como as instituições nacionais, con-
servando em suas decisões e pareceres discursos perpetuadores de uma con-
dição colonial.

Assim como  o esclarecimento exprime o movimento real da sociedade bur-
guesa como um todo sob o aspecto da encarnação de sua Idéia em pessoas e
instituições, assim também a verdade não significa meramente a consciência
racional mas do mesmo modo, a figura que esta assume na realidade efetiva.
(ADORNO;HORKHEIMER, 1985, p.14).

Além disso, a modernização brasileira demonstra que, através de uma
ideologia dominante que se instaura no ideário social, a partir do agir ins-
trumental das instituições, das opiniões de intelectuais socialmente respei-
tados e considerados, da mídia e demais entes, ocorre a seletividade no pro-
cesso de modernização.

A marginalização das classes minoritárias apresenta-se como um fe-
nômeno que explicita o desenvolvimento do processo de  modernização,
que, nesse contexto, tem seu desenvolvimento marcado principalmente pela
desigualdade social latente no país, já que esse processo beneficia certos se-
tores da sociedade em detrimento de outros. 

Entende-se que  há uma singularidade nesse processo, e que ela  reside
no fato de que nenhuma nação se modernizou seguindo um padrão pré-es-
tabelecido, tão pouco seguiu o mesmo processo sem distinções de que esfe-
ras da sociedade se modernizaram antes ou depois, e de que forma se deu
esse processo. 

a feição nacional de cada forma de desenvolvimento capitalista afirmou-se,
na realidade, de forma extremamente peculiar dados os condicionamentos
particulares, a estrutura de classes peculiar, as reações internas e externas ao
contexto nacional, etc (SOUZA, 2000a, p. 14).

Nesse sentido, a usurpação da racionalidade é comumente celebrada
na perspectiva de significante progresso. A modernização, venerada diversas
vezes por teóricos que à mesma medida criticam o estado na qual é fundada
as relações brasileiras, julgadas como fruto de uma herança originalmente
ultrapassada e conservadora, de um retrocesso, intrínseco à sua natureza,
acaba por portar em si mesma o âmago de toda sua crítica, fundando-se con-
traditoriamente em uma disposição acrítica e anti-subversiva, tornando-se
a real motivação de uma manifestação retrograda, fundada em um pragma-
tismo tipicamente liberal.        
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Se o esclarecimento não acolhe dentro de si a reflexão sobre o elemento re-
gressivo, ele está selando seu próprio destino. Abandonando a seus inimigos
a reflexão sobre o elemento destrutivo do progresso, o pensamento cega-
mente pragmatizado perde seu caráter superador e, por isso, também sua re-
lação com verdade. (ADORNO;HORKHEIMER, 1985, p.13).

Portanto, no processo da modernização brasileira, a influência dos in-
telectuais que, por sua vez, acabam por estreitar a complexidade de uma
análise sociológica, sob a fidelidade a uma ótica weberiana, consequente-
mente empobrecem uma análise mais ampla, que permitiria englobar as di-
versas perspectivas que circundam o processo da modernização no ambiente
nacional.

Assumir o quadro categorial weberiano como absoluto faz obscurecer os ga-
nhos e perdas de qualquer processo de formação de um grupo social.
Igualmente não permite reconhecer a particularidade do processo de moder-
nização de uma sociedade e nem possibilita a determinação precisa em rela-
ção a que determinado grupo social está atrasado além de fomentar uma
“ideologia do atraso”, aparentemente perene e incontestável. (CORDEIRO
apud SOUZA, 2009, p. 60).

É por esse fato e contra essa concepção que Souza busca, a partir da
análise neo-evolucionista material de Weber, demonstrar a singularidade e
seletividade do processo de modernização brasileira. O autor portanto, en-
tende que não se deve analisar o processo de modernização das nações oci-
dentais desconsiderando essas peculiaridades. Cada sociedade alcança de-
terminadas virtudes de acordo com suas especificidades. 

Na realidade, nenhum desenvolvimento nacional específico logra reunir
todas as virtualidades fundamentais do que chamaríamos hoje de “cultura
ocidental”, nem mesmo na sua “versão dourada” do excepcionalismo ameri-
cano.  (SOUZA, 2200a, p. 14).

A ideia seria a de que o Brasil se “modernizou” para parcela da popu-
lação enquanto a outra grande parcela apenas assimilou essa ideia mas não
usufrui dos benefícios da mesma, já que não é do interesse da parcela bene-
ficiada abrir espaços para estes. 

Para os pobres, negros, indígenas e demais grupos excluídos, a moder-
nização nunca foi alcançada e as ferramentas de dominação e racialização so-
mente utilizam uma nova roupagem, agora institucionalizadas e legitimadas
pelo próprio Direito/Estado Moderno e pela sociedade que, influenciada pelos
estigmas coloniais, reproduz em si mesma essa noção alienada de dominação.
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a seletividade do nosso processo começa aí. O senhor tem o desafio de, bem
ou mal, adaptar-se aos novos tempos. O escravo, esse vai ser abandonado e
ficará desprovido de acesso às benesses do novo sistema que se instituciona-
liza a partir de então.  Quem ocupa os novos empregos abertos pelo desenvol-
vimento de manufaturas e maquinofaturas é o mulato e depois o europeu imi-
grante. O negro, vítima de preconceito e de seu próprio abandono, não teve
nem terá acesso mais tarde ao lado menos sombrio dos novos tempos. Pela
necessidade de acelerar a diferenciação do processo de industrialização, o
Estado interventor, quase um século depois, cria uma estratificação profissio-
nal funcional à industrialização ampliada de grande porte. Tal industrializa-
ção beneficiará o trabalhador que se engajar no esforço de modernização: na
época o trabalhador urbano e qualificado. (SOUZA, 2000a, p. 265).

A grande crítica feita por Souza é a de que esse processo singular e se-
letivo é ignorado, não só pelos intelectuais da sociologia mas pela própria
sociedade, e de que isso faz com que a sociedade brasileira, não se atendo
às suas verdadeiras origens, aceite passivamente o sistema posto e as maze-
las sobre ela impostas sem se auto-questionar ou insurgir.

As consequências desse processo seletivo são ignoradas por nossa intelectuali-
dade e naturalizadas por nós mesmos. A crítica formulada por Souza atinge a
visão que temos de nosso próprio país, o senso comum predominante em nosso
ideário que conspira para uma ideologia do atraso permanente e supostamente
inquebrantável e um processo de modernização artificial. (CORDEIRO, 2009,
p. 74).

Somente a partir de uma compreensão correta e completa do desenvol-
vimento da sociedade brasileira, não influenciada pelos vieses eurocêntricos
coloniais que corroboram com o status quo, é que se poderá falar em pro-
postas de solução para as mazelas da sociedade.

Nesse sentido, é notável a ação dos Movimentos Sociais na luta por ga-
rantias e efetivação de Direitos para minorias em ações organizadas à partir
de demandas populares, oriundas das classes historicamente silenciadas e
marginalizadas que, através de uma concepção decolonial e subversiva, bus-
cam alterar a lógica colonial posta.

Nota-se a importância da influência do discurso decolonial nas ações
desses movimentos no Brasil, visto que a partir dessa nova forma de análise
da realidade, que considera o processo histórico marcado pela opressão e
subjugação de povos tradicionais e de minorias no país, tem-se a organiza-
ção popular e o direcionamento das lutas às mais diversas demandas sociais,
produzindo assim alterações relevantes no sistema vigente.

Assim, os movimentos sociais são determinantes em termos de gerar
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nos indivíduos a consciência basilar para a emancipação e reconhecimento
dos mesmos como agentes atuantes da história político social, e não como
meros instrumentos, fruto de agir instrumentalizado, pré-concebido e vicia-
do pelos joguetes institucionais coloniais.    

3. O ESTADO DE DIREITO E A GARANTIA DAS
AUTONOMIAS
Tem-se por Estado de Direito um modelo nacionalista importado europeu
que chegou até nós através da imposição colonial. Como característica pró-
pria dessa forma de estado nacional, prevalece nos estados em que ele se faz
presente, uma visão monista de direito, ao qual tendo o estado uma concepção
própria sobre pressupostos basilares que devem reger a vida de seus jurisdi-
cionados, garante uma ideologia que deverá impor-se sobre todo o território
de sua atuação, alcançando a todos os seus jurisdicionados, independente-
mente se concordantes ou não.

A edificação do estado nacional foi fundada sob a premissa contratua-
lista de um hipotético contrato social no qual deve se encontrar realizada a
resposta à necessidade do bem-comum em um sentido que preze pela igual-
dade de tratamento e atuação. Tal modelo de estado insurge com tais origens,
devido a sua contextualização original que encontra residência nos tempos
da reificação europeia. 

A formação do Estado moderno a partir do século XV ocorre após lutas inter-
nas onde o poder do Rei se afirma perante os poderes dos senhores feudais,
unificando o poder interno, unificando os exércitos e a economia, para então
afirmar este mesmo poder perante os poderes externos, os impérios e a Igreja.
Trata-se de um poder unificador numa esfera intermediária, pois cria um
poder organizado e hierarquizado internamente, sobre os conflitos regionais,
as identidades existentes anteriormente a formação do Reino e do Estado na-
cional que surge neste momento e de outro lado se afirma perante o poder da
Igreja e dos Impérios. Este é o processo que ocorre em Portugal, Espanha,
França e Inglaterra. (CREVELD apud MAGALHÃES, 2008, p. 204).

A origem do processo colonizador que deu azo à estruturação do Estado
Nacional, teve por contexto inicial o despontamento do ambiente da emer-
gência de dominação de alguns poucos núcleos políticos que se impuseram
aos povos originários, portadores de identidade ampla e heterogênea. Ini-
cia-se, assim, o processo colonizador e da prevalência de uns sobre outros
(QUIJANO, 2005).

A consagração da sobreposição de uma classe de indivíduos sobre a
outra, naturalizada em suas relações pessoais, teve sua origem no contexto
SUMÁRIO



colonial, onde através da legitimação da concepção de raça, os conquista-
dores na América e, posteriormente, no resto do mundo, tornaram prevale-
cente a percepção eurocêntrica de conhecimento, vindo da mesma a relação
colonial europeu e não-europeus. Esta nada mais é do que uma forma de le-
gitimar ideias pré-existentes sobre relações de dominante e dominado.
(QUIJANO, 2005).

A pretensão pela qual foi difundido o modelo de Estado Nacional eu-
ropeu no ambiente da América, foi a de solidificar o projeto colonial no qual
o poder gravitaria sob o núcleo centralizado de domínio dos colonizadores.   

Tal projeto obteve grande êxito no sentido de aportar com sucesso tal ob-
jetivo, sendo que o mesmo não se exerceu no sentido de meramente recepcio-
nar um advento colonial em uma estreita dimensão territorial, mas, ainda, de
propiciar a sua expansão, sem, contudo, abrir mão da sua estrutura original.

Uma das contribuições mais importantes das teorias pós-coloniais à atual
reestruturação das ciências sociais é haver sinalizado que o surgimento dos
Estados nacionais na Europa e na América durante os séculos XVII a XIX
não é um processo autônomo, mas possui uma contrapartida estrutural: a
consolidação do colonialismo europeu no além-mar. (CASTRO-GÓMEZ,
2005, p. 172).

Dentro da realidade latino-americana, tanto os fins quanto os meios
utilizados não se manifestaram de maneira divergente, continuando como
prevalecente a negação e a exclusão do outro sem a mínima perspectiva de
promover a integralização ou a identificação dos diversos grupos originários
ao ambiente nacional.

Na América Latina os Estados nacionais se formam a partir das lutas pela in-
dependência no decorrer do século XIX. Um fator comum nestes Estados é o
fato de que, quase invariavelmente, foram Estados construídos para uma
parcela minoritária da população, onde não interessava para as elites econô-
micas e militares, que a maior parte da população se sentisse integrante, se
sentisse parte de Estado. (MAGALHÃES, 2011).

Assim sendo, em toda a América, a consequência de tal medida colonial
foi a exclusão da ideia de nacionalidade para milhões de povos originários,
principalmente um sem número de tribos indígenas, não interessando às eli-
tes que os mesmos se sentissem partes representadas pelo estado-nação.
(MAGALHÃES, 2011).

Tais desdobramentos coloniais atingem diretamente as concepções po-
pulares sobre cidadania e direitos, por vezes, se subordinando e mostrando
complacência diante todo cenário político que se mostra ao seu redor.
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Hoje temos por conceito comuntemente apresentado para a definição
de cidadania, visto a atual ambientalização do estado moderno, o de garantia
estatal à participação política dos indivíduos no controle dos desígnios do
estado, assim como a resguarda dos seus direitos e garantias fundamentais.1

Portanto, tais garantias constitucionais, tendem a atingir em abrangên-
cia totalizante os seus jurisdicionados, por meio de uma conceituação ge-
nérica, sob o pressuposto da busca de um suposto bem-comum. 

O conceito monista de Estado de Direito, porta intrinsecamente em si
concepções liberais de justiça e igualdade. A igualdade lógico/formal cu-
nhada pela filosofia contratualista, claramente vista no pensamento do filó-
sofo inglês John Locke, cujo reside o âmago do pensar liberal/burguês, se
manifesta impositora de uma ideologia própria, suprimindo, hegemonica-
mente, as demais.

A ideologia que justifica tudo isto é a existência de um suposto “pacto so-
cial” ou “contrato social”, ou qualquer outra idéia que procura identificar
nas bases destas sociedades americanas um suposto acordo uniformizador,
como se as populações originárias tivessem aberto mão de sua história e cul-
tura. (MAGALHÃES, 2008, p. 208).

O efeito da operacionalização do Estado nacional nos indivíduos, tende
a levá-los à mediocridade, tanto mais quanto maior for a pluralidade e com-
plexidade de seus grupos. À proporção que apareça a impossibilidade da in-
tegração dos indivíduos ao espaço comum estabelecido, esses são impoten-
cializados e, posteriormente, marginalizados, sendo, desta forma, compelidos
a se agruparem às margens dos centros urbanos; tal periferização engloba a
acessibilidade regular desses aos seus direitos, sendo-lhes negado, dessa
forma, até a garantia de efetivação e resguarda dos mesmos.

A realidade da ação cidadã para tais indivíduos encontra-se estagnada,
tendo por razão, portanto, a permanência dessa condição naquela estrutura
estatal que hegemonicamente subalterniza e repele o outro, qual seja, os não
naturalizados ao seu padronizamento ideológico.

O paradigma do Estado-nacional mostra-se exaustivamente defasado no
sentido de não conseguir recepcionar efetivamente tais garantias cidadãs.

Diante de tal, é salientada a eminente necessidade de um estado que
abarque a natureza plural e diversa das manifestações pessoais dos indiví-
duos, próprias de um contexto de múltiplas identidades desde a sua origem
pré-colonial.

A proposta de um Estado plurinacional surge como uma resposta liber-
tadora aos tempos perpetuadores de ideias de dominação colonial, tendo
como marcante em sua iniciativa a busca, desde a sua origem, pela emanci-
pação dos indivíduos e a libertação dos mesmos de suas condições coloniais,
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permitindo-os a transcenderem as diversas barreiras de exclusão político/so-
ciais erigidas pelo colonialismo.

A grande revolução do Estado Plurinacional é o fato que este Estado consti-
tucional, democrático participativo e dialógico pode finalmente romper com
as bases teóricas e sociais do Estado nacional constitucional e democrático
representativo (pouco democrático e nada representativo dos grupos não
uniformizados), uniformizador de valores e logo radicalmente excludente.
(MAGALHÃES, 2011).

O discurso dessa proposta consiste em uma ruptura ao monopólio iden-
titário por parte do Estado, culminando na abertura, não para a construção
de um modelo “para” os indivíduos, mas ainda, “pelos” indivíduos.

Sua proposta busca provocar a insurgência dos diversos grupos sociais
para que, de forma atuante e sólida, realizem-se em uma vivência política
amplamente cidadã, superando as características liberais anteriormente atri-
buídas ao conceito de cidadania.

A atuação popular à composição de tal modelo de Estado faz-se im-
prescindível. Característico à sua proposta, o Estado Plurinacional se dispõe
a tomar como efetiva a participação popular para a composição, desde o
texto constitucional, até as demais decisões políticas, manifestando-se de
maneira mais direta e democrática. Esse patrocina um agir político subver-
sivo, de baixo pra cima, na contramão da maioria das experiências manifes-
tas nacionalmente.

Coadunado ao entendimento da necessidade de um entendimento de
estado plural, prevalece, de forma equivalente, um agir anti-opressor, como
também anti-monopolizador do domínio das decisões por parte de uma elite
institucionalizada pelo estado, como se pode observar hoje, conservadora
do status quo, pleiteando por uma constante permanência e sobressaindo
sobre todo entendimento popular. 

Democracia é risco pois é expressão de vontade das pessoas em sociedade.
Nós somos seres históricos, em permanente processo de transformação.
Transformamos nossas sociedades permanentemente, como fruto de nossa
busca incessante. Só uma ditadura (mesmo que travestida de outros siste-
mas) pode ter pretensão de permanência. (MAGALHÃES, 2011).

A ideia do Estado plurinacional às nações latino-americanas mostra-
se como o prelúdio inaugural de um novo momento no ambiente sul ameri-
cano, operando reflexamente como uma remissão histórica à todo seu con-
texto colonial de opressão e supressão de diversidades.
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A América Latina (melhor agora a América Plural), que nasce renovada nes-
tas democracias dialógicas populares, se redescobre também indígena, de-
mocrática, economicamente igualitária e socialmente e culturalmente di-
versa, plural. Em meio à crise econômica e ambiental global, que anuncia o
fim de uma época de violências, fundada no egoísmo e na competição a
nossa América anuncia finalmente algo de novo, democrático e tolerante,
capaz de romper com a intolerância unificadora e violenta de quinhentos
anos de Estado nacional. (MAGALHÃES, 2008, p.11).

4. CONCLUSÃO
Diante do contexto da infantilização política dos indivíduos, consequência
de um saber instrumentalizado, imposto no imaginário desses, como de
ideias coloniais epistemologicamente consagradas e naturalizadas, a busca
pela emancipação deve ocorrer inicialmente pela identificação e reconhe-
cimento da presente condição desses, levando-os a uma fuga do estado de
alienação cidadã que se encontram e à busca por se tornarem mais do que
meros participantes apáticos de um processo de cidadania viciado, mas as-
cenderem ao ponto de se tornarem protagonistas de ações que influem dire-
tamente no status social.

Na iminência da constituição de uma modernização seletiva, a busca pela
emancipação se mostra como de absoluta importância. A insurgência dos mo-
vimentos sociais e as manifestações das minorias marginalizadas, despontam
como relevantes formas de identificação e reconhecimento cidadão, o que
eleva o posicionamento dos indivíduos diante da realidade social e os dire-
ciona a um estado de reconhecimento e superação do seu estado político.

Portanto, entende-se a necessidade de um rompimento do atual status
perpetuado pela presente compreensão, para que haja, assim, a possibilidade
de uma abertura à representação das diversas manifestações autônomas,
sendo este o único caminho a se trilhar rumo a uma condição garantidora de
uma real cidadania, que não se resume à propostas advindas de maneira im-
positiva, de cima para baixo, mas geradas no seio da comunidade, por reso-
luções e alternativas alcançadas pelo transcurso livre, fruto da realidade de
emancipação dos indivíduos.

A natureza do Estado de Direito como a sua inércia sobre a questão de
garantir a emancipação dos indivíduos têm evidenciado, cada vez mais, a
sua insuficiência para o alcance de tal objetivo, visto a conservação da es-
trutura original, intrínseca ao próprio modelo estatal, ser o principal impe-
dimento para grandes rupturas nesse sentido.

Urge, portanto, a necessidade de um modelo de Estado que garanta efe-
tivamente a representação autônoma dos indivíduos, que não os suprima ou
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os marginalize com a naturalização de um ideário pátrio monista vigente em
seu texto constitucional.

Destarte, diante de tal necessidade, a proposta de um Estado Plurinacio-
nal tem se mostrado como uma relevante alternativa rumo ao um caminho de
superação dos moldes coloniais vigentes. Tal proposta abre vista à população
para que essa, de uma vez por todas, se torne a causa e a condicionadora dos
fins e ideais estatais, se encontrando mais do que identificada, mas ainda,
como participante integrante da construção da própria estrutura de estatal.
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NOTAS

1 Segundo Bernardo Gonçalves Fernandes, no seu Curso de Direito Consti-
tucional: “Cidadania refere-se à participação política das pessoas na condução
dos negócios e interesses estatais. (...) se desenvolvendo também por meio dos
direitos e garantias fundamentais, ou da tutela dos direitos e interesses difusos.”
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Resumo: Propomos aqui uma compreensão das ordens jurídicas modernas,
analisando a tensão entre facticidade e validade que permeia o sistema dos
direitos, o que inclusive coloca em cheque a validade das decisões jurídicas.
O que está em jogo aqui é a escolha de uma realização cooperativa de
fins coletivos, a regulamentação de conflitos interpessoais. A arbitragem do
litígio refere-se à estabilização das expectativas de comportamento, no caso
de conflito, ao passo que a formação coletiva da vontade refere-se à escolha
e realização efetiva dos fins capazes de consenso.

Na arbitragem internacional, uma vez levantado dúvidas sobre a in-
dependência do árbitro, existem critérios objetivos para avalizar a sua
independência, o que não ocorre em âmbito nacional. Nessa situação,
as partes também julgam a suspeição ou impedimento, caso contrário re-
cairá a possibilidade da ação de nulidade sobre a causa. Nesse passo,
busca-se enfrentar a tensão entre facticidade e validade na atuação do
árbitro, de modo a prevenir a colonização sistêmica do instituto arbitral.
Com o intuito de buscar solucionar a questão ética na arbitragem em mo-
mento anterior explanada, se utilizará, principalmente, de pesquisa bi-
bliográfica e normativa.

Palavras-chave: Arbitragem; Ética; Jürgen Habermas; Theodor Viewig

Abstract: This is a proposal of a comprehension of the modern law sys-
tems, by the analysis of the tension between facticity and validity. Actually,
what is in question is the choice for the accomplishment of cooperation for

SUMÁRIO



collective goals. the arbitration of a conflict means the stabilization of the
behavior’s expectative. In arbitration, it has a worry about the ethics, and
internationally, it has objectives criteria for the verification of cases of im-
peachment and suspicion. Thus, in this article, it faces the referred tension. 

Keywords: Arbitration; Ethic; Jürgen Habermas; Theodor Viewig

INTRODUÇÃO
A arbitragem, com é cediço, consiste em um meio extrajudicial de resolução
de controvérsias, estruturado com base em acordo de vontade das partes,
materializado na forma da convenção de arbitragem – cláusula compromis-
sória e compromisso arbitral – e do termo de arbitragem – acordo sobre as-
pectos do procedimentos e eleição de árbitros. Em razão da flexibilidade,
os contraentes podem eleger questões da arbitragem, como os prazos, a
opção ou não por uma determinada câmara arbitral, a escolha dos árbitros,
da sede da arbitragem, dentre outros pontos.

Pautado na autonomia da vontade, há ainda a possibilidade dos envol-
vidos nos procedimentos optarem por normas éticas, sejam essas de uma
instituição arbitral, de alguma instituição, legislação nacional ou interna-
cional ou específicas.

Ressalta-se que a arbitragem deve ser vista como uma forma de har-
monização dos planos individuais de ação e que possui um potencial para
auxiliar a reconstrução dos sistemas jurídicos. Entretanto, tem enfrentado
sérios entraves com relação à ética, tendo em vista a colonização sistêmica
sobre o instituto arbitral e as instituições relacionadas.

Dessa forma, analisa-se, no presente trabalho, a arbitragem sobre a
perspectiva mencionada e as regras da International Bar Association que
buscam trazer uma objetividade para a constatação de desvios éticos nos
procedimentos arbitrais como um meio de reconstrução de sistemas de di-
reito e de resgate da confiança.

1. pARA RECONSTRUÇÃO DE SISTEMAS JURÍDICOS 
Propomos aqui uma compreensão das ordens jurídicas modernas, analisando
a tensão entre facticidade e validade que permeia o sistema dos direitos, o
que inclusive coloca em cheque a validade das decisões jurídica.

Com a ampliação dos direitos humanos, após a segunda guerra mundial,
o conceito de direito subjetivo passou desempenhar um papel fundamental
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na moderna compreensão do direito. Eles definem liberdades de ações iguais
para todos os indivíduos e pessoas jurídicas, tidas com portadoras de direitos.
Isso se apoia no princípio geral do direito de Kant e o princípio de justiça de
Rawls, a ideia de igual tratamento, já contida no conceito de direito, na forma
de leis gerais abstratas, todos os sujeitos têm o mesmo direito (HABERMAS,
1997, p. 144).

O direito moderno se adequa especialmente à integração social de so-
ciedades econômicas. É necessário a integração social através de entendi-
mentos de sujeitos que agem comunicativamente, que permite a aceitação
de pretensões de validade. Para estabilização das expectativas nas socieda-
des modernas, o direito precisa conservar um nexo interno com força so-
cialmente integradora do agir comunicativo. Esse nexo problemático entre
liberdades privadas subjetivas e autonomia do cidadão. A Relação não es-
clarecida entre Direitos Subjetivos e Direito Público, no âmbito da dogmá-
tica jurídica e a concorrência entre Direitos Humanos e Soberania do Povo,
revelam que até agora não se harmonizou satisfatoriamente a autonomia pú-
blica e privada (HABERMAS, 1997, p.146).

É possível ao interprete da lei moldar as instituições jurídicas com a
técnica hermenêutica e ampliar a discussão dos direitos humanos através
das teorias discursivas, mas foi o acesso do cidadão a esses mesmo direitos
que sobrecarregou a tarefa do Judiciário, nessa fase da modernidade. Como
solução, ressurgiram os meios alternativo de solução de conflitos, que atra-
vés do entendimento preliminar entre os indivíduos e precedentes arbitrais,
tornaram possível a retomada da discussão para reconstrução dos sistemas
jurídicos (PAUSEIRO, 2011, p.07).

O que está em jogo aqui é a escolha de uma realização cooperativa de fins
coletivos, a regulamentação de conflitos interpessoais. A arbitragem do litígio
refere-se à estabilização das expectativas de comportamento, no caso de con-
flito, ao passo que a formação coletiva da vontade refere-se à escolha e reali-
zação efetiva dos fins capazes de consenso (HABERMAS, 1997, p.177). 

A prática de entendimento distingue-se da prática de negociação atra-
vés de sua finalidade; num caso, a união é entendida como consenso, no
outro como pacto. No primeiro, se apela para consideração de normas e va-
lores; no segundo, para a avaliação de situações de interesses (HABER-
MAS, 1997, p.178). 

Dentro do paradigma do entendimento preliminar entre os indivíduos,
o procedimento arbitral deve preservar o caráter democrático na composição
dos litígios entre os indivíduos, um pressuposto estabelecido desde da dia-
lética aristotélica até a dialética moderna para composição de litígios para
evitar imparcialidade e fraudes durantes o procedimento.
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2. ÉTICA NO pROCEDIMENTO ARBITRAL E ESCOLhA
DOS ARBITROS NA ANTIGUIDADE.
Para que a arbitragem possa ser encarada como uma ferramenta dialética é
necessário que os possua um procedimento democrático adequada para o
auto entendimento dos indivíduos na solução de conflitos. A questão envol-
ve questões éticas complexas, visando proteger os indivíduos de fraudes,
cujo a concepção evolui ao longo dos séculos.

Theodor Viehweg, em sua obra a Tópica Jurisprudencial, se preocupou
em mapear a origem e a evolução dos valores e regras processuais que in-
fluenciam os procedimentos judiciais e extrajudiciais modernos.

O autor alemão explica, que a Tópica é uma das seis obras Aristotélicas
que, sucessivamente foram reunidas no Organon. Ela se encontra ao lado
dos escritos da “Ciência da Lógica”, após a “Categorias”, da obra “Periher-
menias” e dos “Analíticos”, antes dos “Argumentos Sofísticos”. Nesta últi-
ma, se encontra o que se pode chamar de continuação da “Tópica”, que se
destaca como a ciência da lógica (VIEHWEG, 2008, p. 22).

A tópica pertence ao terreno dialético, o que não é apodítico1, mas que
Aristóteles estudou como um método possível de se estabelecer conclusões
relativamente a todos os problemas apresentados, a partir de proposições
opináveis, e de que se possa evitar as contradições, quando se tiver que sus-
tentar um discurso (VIEHWEG, 2008, p. 25).

Aristóteles comenta que através da Tópica (Topoi) é possível discutir
igualmente os objetos jurídicos, físicos, políticos ou de qualquer outro tipo.
No primeiro tópico é subdividido em quatro itens: 1) existe uma apodexis2

quando a conclusão é obtida mediante proposições verdadeiras. Daí é ne-
cessário garantir que as partes tenham sempre o dever de fundamentar as
suas afirmações; 2) Uma conclusão dialética é aquela obtida através de opi-
niões, onde vence o melhor argumento, que goza do consenso de um terceiro
neutro ou da maioria dos envolvidos; 3) Uma conclusão erística (ou sofista),
se distingue da dialética, pois é aquela que se funda sobre proposições ape-
nas aparentes, não efetivamente, são opiniões sem fundamento, que se ba-
seiam sob proposições opináveis; 4) Por fim existem “pseudoligismos”
sobre o fundamento de proposições próprias de determinadas ciências, ou
seja concepções baseadas em conceitos que podem sofrer alterações ao
longo do tempo, mas são tomados por verdade científica e geram tópicos
(VIEHWEG, 2008, p. 23). 

Aristóteles alerta pouco antes da conclusão final da obra, que não se
pode discutir com qualquer pessoa, nem entabular-se pela dialética, com o
primeiro que se chegue, pois dependendo de quem seja o adversário, a dis-
cussão poderá também não surgir algo razoável (VIEHWEG, 2008, p. 26).

Cícero retoma os estudos da Tópica, trezentos anos após a morte de Aris-
tóteles, se interessando particularmente pelo objeto jurídico. Em sua carta ao
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jurista Trebatius Testa tratava de um meio para ter a sua disposição elementos
de argumentação, orientariam a prática processual romana, auxiliando a for-
mulação de juízo de valor do magistrado (VIEHWEG, 2008, p. 29). 

Em síntese, Cícero passa a elaborar um catálogo geral de princípios
para possíveis debates jurídicos, questionando sempre se a fonte das provas
parece adequada. Ele agrega a discussão no que chamou de causae, que são
propriamente: a) Judicial; b) deliberativa; c) ludatória (procedimento pro-
batório criminal romano). Na tópica 25 ele se estende à deliberação e no tó-
pico 26 a interpretação jurídica.

Enquanto Aristóteles apresenta a tópica como técnica dialética para cons-
truir um entendimento, para Cícero, ao invés, a preocupação era impor a apli-
cação de um catálogo de tópicos, o que gerava um procedimento, que influen-
ciava a escolha do objeto jurídico a ser investigado (VIEHWEG, 2008, p. 30).

A Tópica constitui a técnica de pensar problematicamente, pois Aris-
tóteles compreendeu que apenas o problema concreto ocasiona de modo evi-
dente tal jogo de ponderação, que vem se denominando tópica ou arte da
criação. Estabelece um procedimento para se criar um novo conceito ou tó-
pico em casos de difícil solução (VIEHWEG, 2008, p. 34).

Por isso, Nicolai Hartmann se preocupou com a contraposição entre o
pensar problematicamente e o pensar sistematicamente. Resumidamente,
essa contraposição importaria em submeter o problema mediante uma for-
mulação num determinado nexo dedutivo (sistema). Partindo-se do proble-
ma se tem uma seleção de sistemas, buscam-se premissas que sejam ade-
quadas e profícuas no mérito, que permitam levar conseqüências idôneas,
mas que utilizam um procedimento, uma tópico em primeiro grau, um re-
pertório de pontos de vistas já disponíveis, tópica em segundo grau (VIEH-
WEG, 2008, p. 39).

Na idade média, os valores religiosos foram introduzidos aos topoi (tó-
picos) que redirecionaram a forma de investigar e prejudicaram a identifi-
cação do objeto real, isso em razão dos valores da argumentação já estarem
colocados pelo pensamento mítico, influenciando a produção da prova e o
método de produção do conhecimento. 

Com o início do Estado Liberal a tópica passou a ser gradativamente
utilizada para definir os conceitos fundamentais, passando a estabelecer o
marco de uma investigação dos princípios, buscando um nexo lógico entre
eles. A modernidade ultrapassa a premissa de um problema aparente, ela
tenta se conectar a um procedimento razoável, em busca de material para
pensar. As conclusões analógicas repetidas são convertidas em tópicos, re-
presentando valores jurídicos a serem observados em outros problemas
(VIEHWEG, 2008, p. 40).

Mas ignorando as premissas aristotélicas, os juristas da modernidade
tentaram transformar a tópica em sistema para construção jurisprudencial,
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um projeto de um sistema dedutivo, que visava transformar o estilo tópicos
em método. Trata-se da tópica combinatória, que visava produzir uma in-
terpretação jurisprudencial com clareza, em concordância com o espírito do
seu tempo, através de um sistema matemático. Essa ideia foi emplacada
Leibniz, que se baseou nos escrito de Raimundo Lullus, que por volta de
1300, estabeleceu um jogo geométrico de círculos circundantes e concên-
tricos, cada um com nove conceitos fundamentais, onde acreditava controlar
a solução. Leibniz acreditava em ordenar de forma lógica os conceitos em
ordem de prioridade, assegurando-os através de um método dedutivo, uma
sistematização dos tópicos jurídicos. Mas a execução específica desse ca-
tálogo no caso concreto gerou diversas dificuldades, pois muitas das vezes
o método já estabelecia o resultado final.

Leibniz falhou quando achou que poderia sistematizar fundamentos
lógicos, apresentando-os como critérios de semelhanças nos demais campos
jurídicos sob alguns axiomas e conceitos fundamentais unívocos, o que seria
falar de uma fundamentação lógica geral no sistema jurídico. Para o pensa-
dor os axiomas não podiam pressupor a mutabilidade do pensamento jurí-
dico, sua imposição definitiva seria uma arbitrariedade. O aviso de Aristó-
teles ainda parecia válida, pois qualificava os tópicos como um estilo
lingüístico para resolução de questões fora do campo da ciência e reconhecia
que a linguística poderia mudar com a sociedade. 

A tópica de Vico é debater outra vez, a retórica no desenvolvimento
porém na modernidade. Diferente dos gregos, em nossos dias todos são iguais
e capazes para se participarem democraticamente do procedimento dialético.
Com esses pressupostos as teorias retóricas do desenvolvimento da argumen-
tação ganharam os tribunais e procedimentos arbitrais. Para isso foi necessá-
rios entender que a retórica está baseada em tornar compreensível toda argu-
mentação a respeito da situação do discurso dentro de um processo. Para
elucidação, ela emprega as relações da forma de expressão da nova semiótica,
que distingue em : 1) Aspecto sintático, a coesão de signos com outros signos;
2) semântico, a coesão de signo com objetos, cujo a designação é mantida e
3) pragmático–coesão situativa na qual o signo deve ser analisado, em cada
uso a partir da circunstância (caso concreto). Pode-se assegurar que atualmen-
te as práticas do pensamento comum preferem o aspecto sintático-semântico,
enquanto que o pragmático compreende apenas circunstancialmente, em torno
das discrepâncias existentes. Mas para se compreender esse ponto central será
preciso seguir a retórica da antiguidade e a sua referência à pragmática em
questão. Pois agora tenta-se refletir sobre os novos meios da situação prag-
mática que decorre sobre todo discurso na modernidade, pois a verdade na
modernidade é formada de forma dialética, abandonando o pensamento mí-
tico, por isso o árbitro não pode atender uma parte sem chamar a outra para se
manifestar. Busca-se uma maneira de pensar movendo-se dentro do discurso
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pragmático moderno (VIEHWEG, 2008, p. 109-111):
A) A sintaxe conduzia a elevada e popular hierarquia do signo, dentro

do sistema jurídico. Isso quer dizer que as leis não são mais divinas, mas
gera um forçoso sistema dedutivo baseado nas Leis, o que na arbitragem é
mais democrático, pois quando as partes escolhem as leis, os sistemas de-
dutivo pode ser negociado, gerando um controle maior das partes sobre o
resultado e consequente segurança jurídica. Isso quer dizer que a arbitragem
é um campo em que os axiomas são negociados pelas partes, enquanto que
pela justiça pública são impostos e criados pela interpretação dos juízes. A
axiomatização excessiva sempre foi vista com maus olhos pela doutrina
alemã, também qualificada de política judiciária, adstrita de modo que fosse
ela consultada e referida na situação para além da sintaxe, na discussão, por
fim situativa e pragmática. 

Com efeito elementos da linguagem jurídica como metalinguagem, que
apenas representa a linguagem jurídica do objeto da qual se ocupa. A autonomia
do domínio do objeto é encontrada e descrito o pensamento jurídico. Na juris-
prudência, o engenhoso Ihering fornece exemplo dessa arte seja teoria dos con-
tratos, na propriedade e outros conceitos jurídicos fundamentais, clausulas em
abertos que devem ser preenchidas a cada caso concreto, portanto combatendo
a axiomatização. Contudo serve de base para um modelo de pensamento que
conduz o jurista a uma convicção, em quanto resultado justo, com segurança
suficiente, ainda que sobre o significado das palavras dos textos jurídicos cor-
respondentes, isso por que o significado se encontra-se na base estabelecida,
no procedimento e não é conhecido apenas na sua relação com os outros, mas
também num esforço dialético. Em contraposição divide-se tal convicção em
verdade, numa simplificação evidentemente não reconhecida e participa em
parte da prática jurídica, que se desenvolve de outro modo: o que é aceito no
caso como justo, infere-se sobre uma situação de comunicação, que sucede por
meio de textos jurídicos, que é uma tarefa necessária no aperfeiçoamento da
investigação jurídica, no modo de pensar situativo com todos os meios, com
objetivo de se tornar confiável e controlado, o que certamente não é possível,
pois se pode substituir a semântica jurídica pela semântica científica-social ou
outra. Assim a analise da situação de discurso permanece vinculado a primeira
tarefa chamada a evitar a restrição e isolacionismo do positivismo jurídico,
com o auxílio do modo de pensar não situativo, mas de livre interpretação em
cada caso. A arbitragem também utiliza o mesmo processo, quando na escolha
da câmara permite-se utilizar os seus precedentes, mas menos situativa quando
autoriza o arbitro a agir com equidade. 

Outro fator importantíssimo para preservar o procedimento é indepen-
dência dos árbitros. Desde a antiguidade o assunto mereceu guarita e foi am-
plamente discutida entre os judeus para evitar episódios de independência
e fraude na arbitragem.
SUMÁRIO



A literatura conhecida como Responsa Rabínica contém normas regu-
ladoras de escolha dos árbitros, como a vedação de escolher um amigo ínti-
mo ou inimigo de uma das partes, a proibição às partes de expor seu caso
apenas ao árbitro por ele escolhido sem a presença do outro, a não ser que
se trate de um lugar onde se tornou costumeiro que cada uma das partes apre-
sente o seu caso a seu próprio árbitro (DOLINGER, 2003, p. 15).

Se os árbitros tiverem dúvida sobre algum aspecto jurídico, podem con-
sultar a corte rabínica, mas esta só lhes orientaria sobre as leis, sem lhes dar
uma solução, pois esta deve ser encontrada pelos próprios árbitros, nos quais
as partes depositaram sua confiança (DOLINGER, 2003, p. 16).

Se os árbitros não conseguirem decidir, devem renunciar, podendo as
partes, escolher outros árbitros (DOLINGER, 2003, p. 17).

Se os árbitros julgarem além das questões submetidas pelas partes ou
além do prazo fixado para conclusão da arbitragem, a decisão, tanto num
caso como no outro, é inválida a decisão (DOLINGER, 2003, p. 18).

No caso específico da conciliação pode ser processada por duas e até
por uma pessoa e aceita como procedimento prévio, onde as partes poderiam
negociar os critérios da arbitragem (DOLINGER, 2003, p. 19).

3. DIALÉTICA pROCESSUAL MODERNA 
Jürgen Habermas e Robert Alexy partem do princípio de que é possível agir
eticamente, desde que o discursos das instituições respeitem determinadas re-
gras, que do ponto de vista filosófico preservaria a credibilidade dos procedi-
mentos judiciais e mesmo arbitrais perante a sociedade (Habermas, 1989). 

Se partirmos do princípio de que a filosofia da linguagem se apresenta
como um medium intransponível entre o discurso interno e o discurso de uma
sociedade real. Nesse ponto não haverá reflexão que não se deixe construir
pelo como discurso interno. Por essa razão, Habermas propõe uma discussão
baseada na formação dos conceitos e juízos, que impregna o processo de for-
mação de verdade e influencia o processo judicial (HABERMAS, 1989).

Quando afirmamos que uma norma é válida, não estamos falando de
uma qualidade imanente à norma, mas de uma qualidade relacional, uma
norma não é válida em si, pois dizer que ela é válida significa afirmar que
ela tem base numa outra norma, uma norma superior que a válida. Sendo
assim, somente podemos demonstrar que uma norma tem base em outra
(essa é uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa), mas a sua validade
dependerá sempre da validade da norma superior na qual ela se baseia. Se-
guindo esse raciocínio, somos levados a concluir que não é possível demons-
trar que uma norma é absolutamente válida, que ela é válida em si mesma,
pois a sua validade existe apenas em uma relação com outras regras (HA-
BERMAS, 1989).
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   Do mesmo modo, ocorre com os valores, pois se falamos que é bom
ajudar as pessoas que necessitam, o ser bom não é uma característica intrín-
seca do ato, mas o resultado da avaliação desse ato de acordo com padrões
de valoração predeterminados. O ato é bom quando é feito de acordo com
os padrões admitidos de bondade, que são válidos e não verdadeiros, pois
não correspondem a algum fenômeno empírico, mas são resultado da crença
arbitrária nos valores. Para isso torna-se prioridade analisar a validade des-
ses valores (HABERMAS, 1989).

Habermas apresenta no plano dialético procedimentos retóricos, com
vista de produzir argumentos concludentes do ponto de vista lógico, capazes
de resgatar ou rejeitar pretensões de validade. São eles: (1) A nenhum falante
é lícito contradizer-se; (1.2) Todo falante que aplicar o predicado F a um ob-
jeto a, tem que estar disposto a aplicar F, a qualquer outro objeto que se as-
semelhe e a sob todos os objeto relevantes; (1.3) Não lícito aos diferentes
falantes usar a mesma expressão em sentidos diferentes. Aqui estão os pres-
supostos pragmático de tudo que é necessário para uma cooperação verda-
deira, exigindo a imputabilidade e a sinceridade de todos os participantes
(HABERMAS, 1989).  

Continuando: 2) A todo falante só é lícito afirmar aquilo que ele pró-
prio acredita; 2.1) Quem atacar enunciado ou norma que não for objeto de
discussão tem que indicar uma razão para isso. Esse processo discursivo se
apresenta como um processo comunicativo, baseado num acordo racional
motivado (HABERMAS, 1989).

Nesse plano Alexy propões: 3.1) É lícito a todo sujeito capaz de falar
e agir participar de discursos; 3.2) a) É lícito a qualquer um problematizar
qualquer asserção; b) É lícito a qualquer um introduzir qualquer asserção
no discurso; c) É lícito a qualquer um manifestar a sua atitude, desejos e ne-
cessidades; 3.3) Não é lícito impedir falante algum, por uma coerção exer-
cida dentro ou fora do discurso, de valer-se dos seus direitos estabelecidos
em (3.1) e (3.2) (HABERMAS, 1989).  

Na dialética moderna essas questões impregnam o processo judicias e
arbitrais. No entanto a arbitragem tem maior liberdade para formação livre
de vontade e mesmo para acordo no meio de produção de provas, gerando
maior satisfação e credibilidade e segurança entre as partes.

4. NORMAS ÉTICAS E GUIAS DA IBA
Em âmbito nacional, as normas éticas na arbitragem se limitam, basicamen-
te, a alguns dispositivos do Código de Processo Civil aplicados ao arbitra-
mento, a artigos da Lei n. 9.307 de 1996 e a códigos de câmaras arbitrais. 

Na legislação brasileira, a averiguação de casos de impedimento e de
suspeição, previstos nos artigos 144 e 145 do CPC, são relegados aos próprios
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magistrados, sendo, principalmente, no caso da suspeição extremamente sub-
jetivos.  Salienta-se que são aplicados à arbitragem, com base no artigo 14
da Lei 9.307/96. Conforme o art. 146, a parte que entender que há um caso
de impedimento ou suspeição deve formular uma petição direcionado ao ár-
bitro que decidirá se é efetivamente um caso de impedimento ou de suspei-
ção. Dessa forma, é demasiada subjetiva a verificação dessas situações.

Os integrantes do tribunal arbitral possuem o dever de revelação, con-
sagrado no art. 14, parágrafo 1° da Lei de Arbitragem, que consiste em um
dever ético do árbitro em comunicar às partes, no momento de sua nomea-
ção, de aspectos que poderiam afetar a sua imparcialidade e sua indepen-
dência. Entretanto, o rol do Código de Processo Civil não é específico para
arbitragem, sendo necessário realizar uma interpretação de forma a constatar
as questões que seriam aplicáveis ao procedimento arbitral.  

No que tange ao aspecto probatório e de representação das partes, não
há disposições específicas na Lei de Arbitragem, sendo aplicado o previsto
no CPC. Portanto, está intensamente defasado de regulação essa questão,
que é extremamente peculiar na arbitragem, um meio extrajudicial mais fle-
xível. Em contrapartida, a regulamentação intensa dessas questões poderia
afetar essa característica que é essencial ao arbitramento.

Algumas câmaras arbitrais, como a Câmara de Comércio Internacional,
possuem regramentos próprios que devem ser considerados pelas partes,
pelos árbitros e pelos demais participantes do procedimento arbitral quando
optam pela instituição. Ademais, há soft laws, como o Código de Ética para
Instituições de Mediação e Arbitragem do CONIMA (Conselho Nacional
das Instituições de Mediação e Arbitragem), que buscam criar diretrizes de
condutas éticas em uma área tão lacunosa.

Á título de esclarecimento, André Calvacanti Abbud considera soft
laws como:

“conjunto de atos não obrigatórios como diretrizes, protocolos, guias, stan-
dards, práticas, códigos de conduta e recomendações, elaborados por órgãos
não estatais como associações profissionais, câmaras de comércio, institui-
ções arbitrais e organismos supranacionais, destinados a regular questões
atinentes ao processo arbitral, se e na medida em que as partes e o árbitros
queiram.” (ABBUD, 2017, p. 5).

Por conseguinte, essas normas éticas criados por associações, câmaras
de comércio, instituições arbitrais, dentre outros, são desprovidas de caráter
cogente, sendo compulsórias a parir do momento que inseridas em um negó-
cio jurídico, em função do pacta sunt servanda. Dependem, assim, da auto-
nomia da vontade dos participantes de um procedimento arbitral para serem
aplicadas. Embora não sejam obrigatórias, possuem um valor importante
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para a arbitragem, definindo possíveis regras a serem adotadas ou utilizadas
como parâmetros.

Em sede da arbitragem internacional, as principais disposições éticas
são também de normas não cogentes, como regulamentos de câmaras, de cor-
tes internacionais e de associações internacionais, como a IBA. Há uma con-
venção internacional da Organização das Nações Unidas voltada para o tema
– a Convenção da ONU sobre Transparência da Arbitragem sobre Contrato
de Investimento (no original: Convention on Transparency in Treaty-based
Investor-State Arbitration) – no entanto, é específica das arbitragens sobre
contratos de investimento entre Estados e particulares, como as realizadas
no âmbito da International Chamber of Settlement on Investment Disputes
(ICSID). Nesses contratos costumam-se enfrentar diversos entraves quanto
às normas de conduta, havendo constantemente o envolvimento dos contra-
tantes em esquemas de corrupção ou de desrespeito aos direitos humanos. 

A International Bar Association (IBA) consiste em uma associação de
caráter internacional voltada para a promoção e a proteção do exercício da
advocacia e de um Judiciário independentes, o respeito aos direitos humanos
e a cooperação entre as diferentes associações jurídicas ao redor do mundo.
Sua atuação se dá mediante a realização de conferências, a criação de comi-
tês para auxílio a elaboração de legislações e o desenvolvimento de normas,
guias de caráter opcional e informativo.

No campo da ética na arbitragem, possui três guias de relevância inter-
nacional: Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration
(2014), Guidelines on Party Representation in International Arbitration
(2013), Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration (2010)
e IBA Ethics for Arbitrators in International Commercial Disputes. Além des-
ses, há outros guias e regras direcionados pata os princípios e ética do exercí-
cio da advocacia e para a proteção dos direitos humanos. Tais soft laws são
extremamente celebradas, primordialmente, na arbitragem, tendo em vista
que permitiram uma objetividade para a verificação de condutas antiéticas.

Gary Born (2012, p. 175) destaca que as regras e diretrizes da IBA são
muito adotadas pelas câmaras arbitrais como regras vinculantes ou aconse-
lháveis, tendo em vista sua expertise e valor no campo internacional. Em
geral, o foco dessas normas éticas se dá na atuação dos árbitros, advogados
e peritos, buscando uma independência, imparcialidade, diligência e efi-
ciência na arbitragem.

As Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, em
português Guias sobre Conflitos de interesses na Arbitragem Internacional,
define quais são os contatos aceitáveis entre as partes e os potenciais árbitros
e foi elaborada por 19 especialistas de 14 diferentes países. Está dividida
em duas partes, os princípios gerais e as condutas especificas, que são clas-
sificadas em vermelha, laranja e verde. Para Adriana Noemi Pucci (2017,
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pp. 178-179), a função desse guia se refere a tentar balancear os poderes dos
envolvidos na arbitragem. Deve-se concordar com tal questão, pois, a partir
do momento, que se estabelece normas para manter a imparcialidade, dili-
gencia, independência dos árbitros, evita-se o exercício de poder de uma
parte sobre o tribunal arbitral.

Uma das prescrições é a necessidade do contrato entre parte e integran-
te do tribunal arbitral somente ocorrer com a presença da outra parte, de
modo a não afetar a independência ou a imparcialidade do árbitro (BORN,
2012, p. 174). 

Entretanto, as disposições mais relevantes são as listas sobre questões
que devem ser comunicadas pelos árbitros que afetem o exercício de sua
função da forma apropriada (BORN, 2012, p. 176). José Emílio Nunes Pinto
(pp.1-2) destaca que o sucesso da arbitragem depende, principalmente, do
árbitro e da confiança depositada nele pelas partes, assim, os árbitros devem
atuar no procedimento e no momento anterior e posterior com independên-
cia, imparcialidade, discrição, competência e eficiência. 

Os princípios gerais estão relacionados com independência, imparcia-
lidade e divulgação, preceituam a necessidade de comunicação do árbitro se
alguma questão afete os três deveres mencionados. Nesse aspecto, são seme-
lhantes ao disciplinado na Lei de Arbitragem, porém são mais completos e
claros. São ainda, nessa parte, do guia especificados como deve se dar os pro-
cedimentos de recusa de nomeação pela parte e pelo árbitro em caso de con-
flito de interesse, de impugnação dos árbitros e de renúncia das partes.

No tocante à especificação das condutas e classificação dessas sobre o
nível do conflito de interesses existente, há três listas não taxativas: i) ver-
melho irrenunciável; ii) vermelho renunciável; iii) laranja; iv) verde. No
total, são enumeradas mais de 32 hipóteses objetivas reduzindo a margem
de discricionariedade dos árbitros quanto a divulgação ou não de eventuais
conflitos de interesses.

A lista vermelha é dividida em duas, o vermelho irrenunciável e o irre-
nunciável. No caso da primeira, não há a possibilidade de o indivíduo pros-
seguir como o árbitro, em que há um conflito objetivo entre os interesses
das partes ou de uma das partes (se inclui aqui os advogados das partes) e o
árbitro. Sendo irrenunciável, as partes não podem optar por manter o árbitro
de sua função, por estar sua imparcialidade e/ou independência fortemente
afetada. Quando for renunciável, os contraentes podem realizar um proce-
dimento de renúncia, em razão da menor gravidade, para continuar o pro-
cesso arbitral com aquele árbitro.

A lista laranja representa situações que não são graves, mas o árbitro
possui o dever de revelação desses casos. Isso se deve ao fato de que sua im-
parcialidade e independência podem se encontrar sobre risco, ou seja, que
tais casos podem suscitar dúvidas quanto à afetação dessas.
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Por fim, há a lista verde, em que estão disciplinados casos não taxativos
em que o árbitro não precisa revelar. Nessas situações, não há conflitos de
interesses relevantes o suficiente para trazer dúvidas justificáveis sobre a
independência ou imparcialidade do árbitro. 

Devem ser celebrado o fato das guias da IBA trazerem uma objetivi-
dade para a verificação de condutas antiéticas, que era antes atribuído ao ár-
bitro. Assim, vislumbrando a existência de algum dos casos em que haja o
dever de comunicação ou até mesmo o impedimento, a parte deve levar essa
questão ao tribunal arbitral. Em caso de uma arbitragem institucional, o con-
traente que constatou uma conduta vermelha ou laranja e teve uma resposta
negativa do árbitro quanto á questão, pode recorrer a própria instituição ar-
bitral, que muitas vezes possui um processo de averiguação dessas questões.
Adicionalmente, pode recorrer ao Poder Judiciário que deverá aplicar as re-
gras da IBA, se estiverem previstas no contrato, na convenção de arbitragem
ou no termo arbitral.

As Guidelines on Party Representation in International Arbitration,
por seu turno, são diretrizes adotadas por resolução do Conselho da IBA em
25 de maio de 2013 International Bar Association, baseado em estudos rea-
lizados pelo Grupo de Trabalho sobre Conduta Profissional dos Advogados
em Arbitragens Internacionais (“Grupo de Trabalho”), criado em 2008.
Essas disciplinam as condutas dos advogados no exercício de sua atividade
profissional em arbitragens internacionais, bem como outras questões rela-
tivas a representação das partes. Com efeito, buscam-se manter uma ética
no exercício da advocacia – integridade e honestidade – e um procedimento
arbitral célere e sem custos excessivos.

Nas diretrizes em tela, há disposições sobre o relacionamento entre as
partes e seus representantes, entre os representantes das partes e entre os ad-
vogados e os árbitros. Entre as partes e seus advogados não deve haver a
existência de conflitos de interesses, assim como não deve existir entres os
árbitros e os representantes das partes. Ainda disciplina sobre a comunicação
entre os árbitros e os representantes dos contraentes, que não deve se dar
com a ausência da outra parte. Estão previstos, inclusive, direcionamentos
quanto à oitiva de testemunhas e de experts – nas guias 18 a 25 – e os mo-
mentos anteriores, isto é, as condutas a serem adotadas quando da escolha
do rol de testemunhas e da indicação dos peritos e forma de agir com esses.

De forma geral, nas diretrizes sobre a representação das partes, se cons-
tata uma forte preocupação com a ética no procedimento arbitral e em ques-
tões anteriores, como a escolha de árbitros e a conduta com os seus clientes,
e com a própria eficiência desse.

Passa-se nesse momento para a análise de Rules on the Taking of Evi-
dence in International Arbitration – Regras sobre a Produção de Provas na
Arbitragem Internacional, que são regras sobre o aspecto probatório da ar-
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bitragem internacional. Foi elaborada com base em pesquisas estudos rea-
lizados pelo Comitê da IBA especializado na prática, voltado para o proce-
dimento arbitral, que possuía 2.300 membros espalhados em 90 países.
Nesse sentido, cuida de aspectos ético e procedimentais sobre a produção
de prova na arbitragem, possuindo, bem como as anteriores, destaque para
casos de conflitos de interesses entre os experts e testemunhas e demais par-
ticipantes do procedimento arbitral.

A IBA Ethics for Arbitrators in International Commercial Disputes,
dentre os documentos criados pela IBA analisados, é o mais antigo, foi ela-
bora em 1987, demonstrando que não é recente a preocupação com a ética
na arbitragem e nem a atuação da associação em pauta nessa área. A maioria
das questões abordadas nessas diretrizes foram revisitadas com as guias
sobre conflitos de interesse, representação das partes e produção de provas,
todavia, ainda é grande importância sob o ponto de vista histórico.

Cumpre realçar que essas regras e diretrizes elaboradas pela Interna-
tional Bar Association não consistem apenas em direcionamentos de con-
dutas para os participantes do procedimento arbitral, deve ser vista como
uma forma de restauração da confiança na arbitragem como sistema perito
e como uma ponte ética para as diferentes culturas.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, a arbitragem perdeu parte de seu potencial de harmoni-
zação dos planos individuais de ação, mediante a quantidade de violações
éticas e a ausência de um sistema objetivo de verificação desses desvios. 

A questão ignora o esforço histórico na construção do caminho ético
que percorrer a arbitragem, na construção de um direito capaz de reformular
sistemas jurídicos e muitas das vezes preterido pelas partes para fugir do
próprio autoritarismo estatal.

Os antigos percorreram o caminho na criação de procedimentos menos
autoritários combatendo sofismas e evitando fraudes. A credibilidade do
instituto depende dessa nobre construção que é o fruto do próprio processo
de evolução da humanidade.

Existindo duas partes litigando sobre um processo discursivo, a com-
provação da verdade deve sofrer a imposição de normas éticas, salutares
para não banalizar o instituto da arbitragem. 

Na Grécia somente o grego homem e senhor de propriedades era con-
siderado igual. Com a modernidade, a dialética passou a buscar a verdade
através de um diálogo plural, que reivindicou normas com validade univer-
sal, como o princípio da não contradição e dever de fundamentação no dis-
curso. A fundamentação exigiu argumentos racionais e provas científicas,
mudando a nossa forma de encarar a realidade.
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Naturalmente surgiu a preocupação com a independência dos julgadores
que deveriam aplicar as leis ao caso concreto, gerando decisões que expres-
sem a isonomia e a imparcialidade estatal. No Brasil, quando é arguida e sus-
peição e o impedimento de um juiz, a exceção é julgada pelo próprio magis-
trado da causa com base em critérios subjetivos. Na arbitragem brasileira não
é muito diferente, quando a independência do arbitro é contestada.

A questão é que na arbitragem internacional, uma vez levantado dúvidas
sobre a independência do árbitro, existem critérios objetivos para avalizar a
sua independência. Nessa situação, as partes também julgam a suspeição ou
impedimento, caso contrário recairá a possibilidade da ação de nulidade
sobre a causa. A IBA, desde 1987, tem realizado estudos e pesquisas de forma
a restaurar a confiança no instituto arbitral, por meio da elaboração de dire-
trizes e regras voltadas para a atuação dos profissionais do direito.

As diretrizes apontadas, dispõe sobre o relacionamento entre as partes
e seus representantes, entre os representantes das partes e entre os advogados
e os árbitros. Entre as partes e seus advogados não deve haver a existência
de conflitos de interesses, assim como não deve existir entres os árbitros e
os representantes das partes. 

São as partes que decidem sobre a mantença ou não dos árbitros em
caso de revelado o impedimento dentro do prazo de 30 dias, portanto pre-
servando o procedimento dialético.

As normas ainda disciplina sobre a comunicação entre os árbitros e os
representantes dos contraentes, que não deve se dar com a ausência da outra
parte. Estão previstos, inclusive, direcionamentos quanto à oitiva de testemu-
nhas e de experts, bem como as condutas a serem adotadas quando da escolha
do rol de testemunhas e da indicação dos peritos e forma de agir com esses.

As diretrizes sobre a representação das partes, com as quais se constata
uma forte preocupação com a ética no procedimento arbitral e em questões
anteriores, como a escolha de árbitros e a conduta com os seus clientes, e
com a própria eficiência desse.

Não menos importante são as Regras sobre a Produção de Provas, que
são regras sobre o aspecto probatório da arbitragem internacional. Foi ela-
borada com base em pesquisas estudos realizados pelo Comitê da IBA es-
pecializado na prática, voltado para o procedimento arbitral, que possuía
2.300 membros espalhados em 90 países. Nesse sentido, cuida de aspectos
ético e procedimentais sobre a produção de prova na arbitragem, possuindo,
bem como as anteriores, destaque para casos de conflitos de interesses entre
os experts e testemunhas e demais participantes do procedimento arbitral.

Desprezar esses preceitos e princípios construídos historicamente é des-
prezar o potencial democrático que a arbitragem possui, onde as partes ele-
gem os árbitros, escolhem a legislação aplicada e arbitro pode decidir com
base em normas corporativas internacionais. Com efeito, se o procedimento
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ético for devidamente observado, a decisões arbitrais podem se transformar
em costumes, que pela repetição poderão acabar positivados, revelando-se
numa ferramenta de reconstrução de sistema jurídicos.  
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NOTAS

1 Apodiáco – que é científico.

2 Apodexis – ciência.
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Resumo: A atuação das polícias militares continua sendo marcada por
diferentes estereótipos sociais, resultado das construções do mundo indi-
vidual, comunicadas e compartilhadas socialmente. A discussão apre-
sentada neste artigo se pautou nas representações sociais de um grupo
de pessoas privadas de liberdade, sobre a atuação da Polícia Militar do
Pará – PM-PA, que assumiu o modelo de Polícia Cidadã, após a reformula-
ção do Sistema de Segurança Pública do Estado, em 1996. O estudo
exploratório e descritivo foi realizado por meio de entrevistas semiestrutu-
radas, com indivíduo do sexo masculino, em unidades prisionais do Sis-
tema Penitenciário do Pará em anos distintos (2007 e 2017). O resultado
mostrou que, nos diferentes anos pesquisados a percepção acerca dessa
atuação não mudou e os estereótipos permanecem inalterados.

Palavras-chave: Representações Sociais. Atuação da PM-PA. Polícia Ci-
dadã. Pessoas privadas de liberdade.

Abstract: The performance of the military police continues to be marked
by different social stereotypes, result of the constructions of the individual
world, communicated and shared socially. The discussion presented in
this article was based on the social representations of a group of persons
deprived of their liberty, on the activities of the Military Police of Pará - PM-
PA, that assumed the model of Citizen Police, after reformulation of the
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State Public Security System, in 1996. The exploratory and descriptive
study was conducted through semi-structured interviews with a male in pris-
ons in the Pará Penitentiary System in different years (2007 and 2017).
The result showed that in the different years studied the perception about
this performance did not change and the stereotypes remain unchanged.

Keywords: Social Representations. Performance of PM-PA. Citizen Police.
People deprived of their liberty.

1 INTRODUÇÃO 
A Teoria das Representações Sociais se concentra na produção dos saberes
sociais, constitui-se na análise da construção e transformação do conhecimen-
to social, destacando que este “saber” se refere a qualquer saber produzido no
cotidiano e que pertence ao mundo social. (JOVCHELOVITCH, 1998).

O encontro cotidiano da sociedade com a polícia é marcado pela com-
plexidade das situações com as quais a organização policial lida e com o re-
torno que a sociedade espera dessa organização. Levando em conta o ele-
vado grau de discricionariedade que envolve essa atividade constata-se a
dificuldade em avaliar o resultado das ações policiais nas ruas. Entretanto,
a despeito dos obstáculos que envolvem essa avaliação, a opinião pública é
usada para avaliar a performance da polícia, pois a confiança sinaliza a efi-
ciência (HURST et al  2000 apud BEATO; SILVA, 2013). 

Com base na opinião da população mudanças são implementadas, re-
cursos são direcionados de acordo com interesses coletivos e pode ocorrer
a implementação de novos programas ou a melhoria daqueles já instituídos.
Beato e Silva (2013) quando discutem acerca da confiança na polícia afir-
mam que baixo o nível de confiança na instituição policial afeta a legitimi-
dade das ações dessa instituição, e isso dificulta a cooperação e eficiência
da atuação policial, pois “o controle do crime não depende meramente da
ação isolada da polícia, mas também da cooperação da comunidade”. 

No atual contexto de violência e criminalidade crescentes na cidade,
somos impelidos a buscar proteção e, na via pública, contamos com a polícia
ostensiva como um aparato de segurança, embora ainda não estejamos cer-
tos de que a população, ou parte dela, realmente acredita na eficiência do
desempenho policial.

É na prática profissional os policias militares demonstram os valores
apreendidos, por isso é importante que seja averiguado o tipo de conduta reve-
lada na prestação de serviço à sociedade, partindo das representações sociais
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dos indivíduos ou grupos sociais que mantêm proximidade com a atividade
policial, reunindo saberes provenientes do senso comum, dotados de uma
orientação prática que guia a conduta própria do grupo estudado. Esses ele-
mentos de senso comum – opiniões, crenças, atitudes, informações – cons-
tituem o conteúdo básico da representação.

A pesquisa foi motivada pelas mudanças decorridas da reformulação
do Sistema de Segurança Pública do Pará, no final da década de 90, que
transformou a Polícia Militar tradicional em Polícia Cidadã, orientada pelos
princípios de cidadania, garantia de direitos, aproximação da comunidade
e defesa dos direitos humanos. O principal objetivo foi verificar, cerca de
dez anos após as mudanças, se a PM-PA estava atuando com base no padrão
de policiamento cidadã. Para isso seria necessário buscar, nas interações so-
ciais (mesmo aquelas amparadas nos conflitos), o conhecimento sobre essa
atuação. Para tal foram selecionadas pessoas que convivem, no seu cotidia-
no, com o trabalho da polícia, devido à relação com a criminalidade, o que
corresponde à prática de atos criminosos. O critério adotado para a seleção
foi o contato dessas pessoas com a atuação policial, a partir da implantação
da “Polícia Cidadã”.

A realização da pesquisa ocorreu em dois momentos distintos. Em
2007, quando foram entrevistados 12 (doze) pessoas privadas de liberdade
do sexo masculino, de diferentes idades, que cumpriam penas pelos mais
variados tipos de crimes, em condição de regime semiaberto, na Colônia
Penal Agrícola de Santa Izabel – CPASI. E foi retomada no primeiro semes-
tre de 2017, quando foram entrevistados 10 (dez) homens, com idade entre
19 a 60 anos, que aguardavam a sentença na Central de Triagem da Cidade
Nova, localizada no município de Ananindeua-PA. Em ambos os momentos
foram aplicadas entrevistas com roteiro semiestruturado.

O estudo se valeu da análise do conteúdo das entrevistas e indicou con-
dutas marcadas pelo abuso de poder, uso excessivo da força e corrupção. A
noção de que o tratamento dado ao criminoso admite excessos, por que de
outra forma não seria obtido o resultado desejado é uma prática que alimenta
a ideia de que o uso excessivo da força e/ou da violência pode ser justificado.

Com vistas a favorecer um melhor entendimento acerca dessa discus-
são, brevemente apresentada na primeira seção, denominada Introdução, o
artigo discorre na segunda seção, sobre as mudanças que ocorreram a partir
da reformulação da Segurança Pública do Estado, com destaque para as ino-
vações introduzidas na PM-PA para torna-la uma Polícia Cidadã; e, a terceira
sessão valoriza as representações sobre a atuação policial, das pessoas pri-
vadas de liberdade, que permitem avaliar se o modelo de polícia que está
atuando na sociedade paraense segue os princípios de uma polícia cidadã.  
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2 MUDANÇAS NA SEGURANÇA pÚBLICA E UMA NOVA
pROpOSTA DE pOLÍCIA MILITAR
Conhecida como um ramo da administração pública, a Polícia é uma insti-
tuição que trabalha cotidianamente e diretamente e com a população. O art.
144, § 5º, da Constituição Federal de 1988 delimita claramente as atividades
e as funções das polícias, na seguinte redação:“§ 4º – às polícias civis, diri-
gidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a compe-
tência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais, exceto as militares.§ 5º – às polícias militares cabem a polícia os-
tensiva e a preservação da ordem pública.” Entretanto as funções policiais
ultrapassam essas atribuições constitucionais, e alcançam outras atividades
que, direta ou indiretamente, influenciam no cotidiano das pessoas, e favo-
recem pensamentos e ações que criam representações sobre essa atuação. 

Com um passado político dotado de especificidades, nos diferentes
contextos históricos, a exemplo dos períodos colonial, imperial, republicano
e, especialmente, o período truculento do regime militar, a polícia brasileira
apresentava um padrão de comprometimento institucional, que visava a
atender apenas aos interesses do poder político, ou seja, estava a serviço de
pequenos grupos, como as oligarquias na Colônia; a corte no Império; a nova
classe dominante na República, e os militares, nos períodos em que eles as-
sumiram o poder. O Estado - Nação e o capitalismo reforçaram a legitimi-
dade desse poder, fortalecendo ainda mais os privilégios de poucos, o que
perdurou durante décadas e se mantém na atualidade. 

As Polícias Militares brasileiras foram criadas como “força auxiliar do
exército” e, portanto, seguiram os mesmos pressupostos de ação no que se
refere à hierarquia e disciplina, adotando também a forma de treinamento,
as técnicas de combate e o aperfeiçoamento tático desse segmento das For-
ças Armadas. 

No período da ditadura militar, a atuação da Polícia Militar e da Polícia
Civil refletia tacitamente a condição sob a qual elas surgiram. As blitz, as
prisões, as formas de flagrante, as “táticas de depoimento” e a obtenção de
informações de acusados, sinalizavam um nível de organicidade e agressi-
vidade, típicas da formação militarista do Exército. 

No Pará, um exemplo dessa prática foi o tratamento oferecido pela PM
estadual, conjuntamente com o Exército, na repressão aos envolvidos na
Guerrilha do Araguaia1. Seguindo esta tendência, a década de 80 anunciava
o recrudescimento dos conflitos de Terra, ocasião em que a Policia Militar
paraense mostrou dúbia participação em episódios que envolveram latifun-
diários e posseiros, em certos momentos, protegendo as propriedades de
ocupações indevidas, em outros, executando operações marcadas pelo uso
da violência contra membros dos movimentos sociais do campo (sem-terra,
garimpeiros e índios), que disputam os recursos de áreas conflituosas. 
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Na referida década, as regiões sul e sudeste do Pará registravam eleva-
dos números de conflitos fundiários e atingiam variados segmentos sociais.
Também eram comuns os conflitos nas áreas de garimpos em decorrência
das acirradas disputas em torno da exploração das riquezas do subsolo, e do
domínio das áreas onde era realizada a garimpagem, a exemplo de Serra
Leste, a qual, em setembro de 1998, foi ocupada pelas tropas da PM-PA para
impedir a ocupação por garimpeiros que avançavam em direção a essa área
concedida para a exploração da empresa Vale do Rio Doce (como era deno-
minada naquele período).

Entretanto, o advento da redemocratização, na década de 80, exigiu
mudanças de comportamentos e, a partir de então, não era mais concebido
o modelo de privilégios, apadrinhamentos, indicações propostas pelos go-
vernos ou representações de governos nas polícias e truculência no trato
com a sociedade. Foi necessário dar uma resposta à sociedade, que começou
a exigir um tratamento policial respeitoso aos direitos do cidadão. 

A legitimidade constitucional com o retorno à democracia trouxe exi-
gências quanto à composição, estruturação e legitimidade dos cargos ocu-
pados pela polícia no Brasil, e isso promoveu muitas mudanças na trajetória
das organizações policiais. A Polícia Militar, com base na hierarquia e na
disciplina, redefiniu suas ações, a partir da tentativa de desvencilhamento
do regime militar; e a Polícia Civil reconduziu suas ações para a investiga-
ção de fatos que comprometessem a ordem social. 

Dessa maneira, a Constituição brasileira de 1988, considerada Consti-
tuição Cidadã, fomentou a necessidade de uma nova mentalidade nas polí-
cias do Brasil, e a sociedade civil, estimulada pela conquista dos direitos de
cidadania, garantidos pela Constituição, aliou-se a organizações governa-
mentais e não governamentais, exigindo mudança de perfis, e arregimen-
tando novas perspectivas. Desde então, as iniciativas de reformulação ins-
titucional têm sido notórias nas polícias brasileiras, o que não significa
excelência em termos de garantia dos direitos fundamentais e de serviços
policiais, pois o cenário atual ainda está muito aquém do ideal. 

Na década de 90, precisamente no ano de 1997, com a reformulação
do Sistema de Segurança Pública do Pará, surgiu a proposta de “Polícia Ci-
dadã”, um modelo de polícia mais preventivo e menos reativo, com vistas
ao atendimento da sociedade de forma mais próxima e sem manifestar re-
sistência ao acesso da população. A polícia de proximidade agiria junto com
a comunidade, ouvindo suas queixas e permitindo que suas ações fossem
orientadas pelos problemas registrados pela população. 

Entretanto, apesar do estímulo à atuação cidadã em detrimento do mo-
delo repressivo de polícia, os grupos defensores dos Direitos Humanos ainda
discutem acerca das contradições existentes na forma de atuação da PM-PA,
pois, mesmo agindo num contexto democrático, com uma nova dinâmica de
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relações políticas e sociais entre as classes, persistem as práticas militares
(ação de tropa, com rígida obediência às hierarquias) em detrimento à ação
tipicamente policial. 

Em termos legais, a Constituição Federal estabelece que a Polícia Mi-
litar e o Corpo de Bombeiros são instituições organizadas com base na hie-
rarquia e disciplina (art. 42. Redação dada pela Emenda Constitucional nº
18, de 1998).  

No âmbito Estadual, dentre as leis que disciplinam a PM-PA, se desta-
cam a Lei nº 5.251, de 31 de Julho de 1985, que dispõe sobre o Estatuto dos
Policiais Militares; a Lei Complementar nº 053/ 2006, que dispõe sobre a
organização básica e fixa o efetivo da PM-PA (lei orgânica da PM-PA); e a
Lei nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, que institui o Código de Ética e
Disciplina da PM-PA. 

A Constituição Estadual assim a define: 

Art. 198. A Polícia Militar é instituição permanente, força auxiliar e reserva
do Exército, organizada com base na hierarquia e disciplina militares, subor-
dinando-se ao Governador do Estado e competindo-lhe, dentre outras atri-
buições prevista em lei: 
I- o policiamento ostensivo fardado; 
II- a preservação da ordem pública; 
III- a segurança interna do Estado; 
IV- a colaboração na fiscalização das florestas, rios, estuários e em tudo que
for relacionado com a preservação do meio ambiente; 
V- a proteção do patrimônio histórico, artístico, turístico e cultural. 
Art. 199. O Comandante-Geral da Polícia Militar será nomeado pelo
Governador do Estado escolhido dentre oficiais da ativa da corporação, do
último posto do quadro de combatentes, observado o disposto na legislação
federal. (PARÁ, 1989). 

E na Lei Complementar n.º 053, de 7 de Fevereiro de 2006 consta: 

Art. 1º A Polícia Militar do Pará - PMPA é instituição permanente, força auxi-
liar e reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e disciplina mili-
tares, subordinada ao Governador do Estado, cabendo-lhe a polícia ostensiva e
a preservação da ordem pública, atividade-fim da Corporação, para a incolumi-
dade das pessoas e do patrimônio. 
Art. 2º A Polícia Militar do Pará compõe o Sistema de Segurança Pública do
Estado, é vinculada à Secretaria Especial de Estado de Defesa Social, nos ter-
mos da legislação estadual em vigor, atua de forma integrada com os demais
órgãos de defesa social do Estado, em parceria com os demais órgãos públicos,
privados e a comunidade, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. 
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Parágrafo único. A PMPA é órgão da administração direta do Estado, com
dotação orçamentária própria, autonomia administrativa e funcional.
(PARÁ, 1989).

Frente a essa configuração pode-se inferir que o diálogo entre a PM e
a sociedade, que deveria ser uma premissa da instituição, vê-se subjugado
a uma organização de natureza militar, com formação profissional atrelada
aos conteúdos militares, treinamentos e conteúdos formativos distantes das
novas demandas da sociedade civil. 

A partir da proposta de Polícia Cidadã, várias iniciativas de aproxima-
ção dos policiais com a comunidade foram realizadas, com vistas a exerce-
rem funções que extrapolassem a mera missão policial, e se inserirem em
todas as camadas da sociedade, no papel de agente social do Estado. Com
isso, a Polícia tornava-se um anteparo do Estado para conter as condutas so-
ciais nocivas, cumprindo a lei e mantendo, ordem pública e agindo preven-
tivamente, como prevê a Constituição. 

Entretanto, a despeito dessa abrangência do exercício policial, a insti-
tuição continuava sendo alvo de constantes e severas críticas, em relação a
sua atuação.

A concepção de Polícia Cidadã que foi apresentada à sociedade paraen-
se consistia numa polícia mais preventiva em oposição ao modelo de polícia
repressiva, e previa uma profunda reformulação em vários setores da insti-
tuição policial militar: na área operacional; no modo de agir do policial; na
distribuição espacial do policiamento; na formação e treinamento policial.
Também pretendia inserir novos conceitos na instituição policial; quebrar
alguns tabus dentro da própria instituição e a interação com outros órgãos
componentes do Sistema de Segurança Pública do Pará2.    

O comandante Geral da Polícia Militar do Pará, em mensagem publi-
cada no mês de abril de 1998, destacou o surgimento de uma nova polícia,
negando fortemente a continuidade de práticas arbitrárias e truculentas por
parte dos policiais da PM-PA. Também afirmava, categoricamente, que a
história da PM do Pará se dividida em dois momentos distintos: o período
antigo, quando predominava os princípios rigorosamente militares e os po-
liciais recebiam uma formação voltada para o combate, emprego da força e
do armamento bélico; e o período moderno, caracterizado por uma nova fi-
losofia que orientava a formação do policial para o exercício de um trabalho
mais cívico, onde a proteção e o respeito ao cidadão tornam-se princípios
fundamentais. (PARÁ, 1998).

Entre as medidas adotadas nessa direção estavam as seguintes: 

• Criação do Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP) que reunia,
no mesmo espaço, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e
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o Detran-PA, facilitando o acesso do usuário a esses serviços emergenciais
por meio da ligação para o telefone 190; 

• implantação de um centro integrado de formação profissional na área
de segurança pública, que unificou o ensino; 

• elaboração de novos currículos para a formação policial, incluindo
disciplinas mais humanísticas e reflexivas; 

• criação da Corregedoria da Polícia Militar; 

• integração entre as polícias civil e militar por meio das Zonas de Po-
liciamento ZPOLs (atualmente Área Integrada de Segurança Pública (Aisp); 

• incorporação, nas estruturas dos Batalhões e das Companhias, de cur-
sos e treinamentos que preparam o policial para exercerem determinadas
funções como: o atendimento de crianças e adolescentes; o trabalho nas es-
colas; o policiamento marítimo e aéreo; a proteção do meio ambiente e o
policiamento turístico.

Porém, pesquisas realizadas no Estado mostraram que, até o ano de 2001,
a atuação da PM-PA ainda revelava um quadro de violência, prática de tortura
e corrupção, negando com isso o efeito positivo das mudanças realizadas em
nome da polícia cidadã. Dentre essas pesquisas se destacou o estudo intitulado
“Segurança Pública: novos instrumentos e herança cultural”, que investigou
as denúncias de uso da força, homicídio e tortura, praticados por agentes da
segurança pública do Estado do Pará entre os anos de 1998 e 2001; analisou
a eficácia de algumas Resoluções estabelecidas pelo Conselho de Segurança
Pública (CONSEP); a estrutura das instituições policiais, e também os reflexos
das mudanças instituídas a partir de 1996, na atuação policial.

Violência, abuso de poder e o próprio desconhecimento, por parte dos
custodiados, quanto a mera nomenclatura “Polícia Cidadã” são termos que
ainda marcam as atividades dos agentes da corporação para com as pessoas
privadas de liberdade. Nesse cenário, a Cidadania parece restar um conceito
impreciso, e consequentemente inaplicável, pelo que analisar seus alcances
impõe-se tarefa de mais profunda importância.

3  pOLÍCIA CIDADÃ ÀS AVESSAS: REpRESENTAÇõES
SOCIAS DA ATUAÇÃO   DA pM-pA
A polícia militar tem o papel de prevenir o crime por meio do trabalho osten-
sivo, e nas unidades prisionais deve garantir a segurança interna e externa; a
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remoção e escolta dos presos e a recaptura em casos de fugas. Portanto, sua
função continua sendo preventiva. Em condições normais, não cabe uma
ação repressiva nas penitenciárias, onde os presos estão pagando pelos cri-
mes cometidos com a privação da liberdade. 

Fora do espaço prisional, a função do policial é prender o criminoso
quando ele é flagrado numa ação delituosa e encaminhá-lo à Polícia Civil,
que iniciará a apuração da infração. O uso da força só é permitido em situa-
ções específicas, conforme o artigo 284 do Código de Processo Penal: ”Não
será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resis-
tência ou tentativa de fuga do preso”. Somado a essa determinação, o capí-
tulo III “Da especificação das transgressões”, do Código de Ética e Disci-
plina da Polícia Militar do Pará, esclarece:

Art. 37. São transgressões disciplinares todas as ações ou omissões contrá-
rias à disciplina policial-militar, especificadas a seguir:
No ato da prisão
I - desconsiderar os direitos constitucionais da pessoa no ato da prisão;
II - usar de força desnecessária no atendimento de ocorrência ou no ato de
efetuar prisão;
III - deixar de providenciar para que seja garantida a integridade física das
pessoas que prender ou manter sob sua custódia;
IV - agredir física, moral ou psicologicamente preso sob sua guarda ou
permitir que outros o façam [...}.(grifos meus).

A clara oposição que se coloca entre criminosos e policiais, não se re-
sume ao fato de que ambos estão em lados adversos, no que se refere ao es-
tabelecimento da ordem pública. Há uma questão mais relevante, na pers-
pectiva dos transgressores, que fortalece sobremaneira esta animosidade
entre eles. Trata-se da subjugação que os criminosos são vítimas, quando
fazem parte da lista dos “conhecidos” da polícia, por causa dos sucessivos
flagrantes, um processo que se intensifica durante o cumprimento da pena,
e continua após a “liberdade” do criminoso.  

No processo de subjugação, o criminoso é o ser não-humano que se sub-
mete ao policial, o senhor da ordem, dotado das características humanas que
o torna capaz de exercer a exclusão do “outro”. O criminoso é o ser excluído,
uma condição que pode provocar as formas mais diversas de negação da sua
qualidade de sujeito. É dessa situação de exclusão que resulta o silêncio, en-
tendido como a característica mais marcante da exclusão. (BRUNI, 1989). 

No depoimento de um custodiado de 21 anos consta que desde a sua
adolescência era abordado violentamente pela polícia militar que, “sem jus-
tificativas”, o chamavam de “bandidinho” e lhe interceptavam com palavras
de baixo calão. (depoimento de um custodiado, 2017).
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A produção do silêncio se dá na medida em que o criminoso perde a ca-
pacidade de se comunicar normalmente com o mundo, por causa do estigma
que lhe foi atribuído por diferentes campos do conhecimento, devido ao seu
comportamento contrário àquele que a sociedade admite. Estes saberes estão
capacitados para explicar a criminalidade e para recomendar o tratamento
que deve ser aplicado ao ser “anormal”, que no caso do criminoso é a prisão.
Nesse espaço de confinamento, o estigma do criminoso é reforçado e man-
tém o seu afastamento da condição de cidadão. Fora da prisão e antes da cri-
minalidade se tornar pública, o estigma é atribuído pela polícia, que já o co-
nhece pelas práticas delituosas cometidas, mas que são barganhadas e,
portanto, não culmina com o seu afastamento do convívio social.

Quando se diz que a comunicação do criminoso foi interrompida, é para
mostrar que há entre ele e a parte da sociedade considerada “normal”, um
hiato que impede o encontro dessas duas vozes. Não é dado ao “ser danoso”
o direito de manifestar normalmente o que pensa ou sente, porque a sua fala
está subjugada a outras, que têm o poder legítimo de se revelar. E esta outra
é a fala acreditada, livre de suspeitas. Isso significa que a sociedade se man-
tém surda em relação à fala do criminoso, pois a sua manifestação desperta
revolta e a compreensão de que ele está saindo do seu lugar de exclusão e se
aproximando do mundo dos “homens de bem”. Portanto, é comum manter
a crença na fala autorizada e valorizar o que ela expressa, para evitar o des-
conforto ouvir apelos e os argumentos duvidosos do criminoso. O depoimento
de um detento sustenta esse argumento:  

O bandido fica a mercê da polícia, e quando ele fala para o público as pes-
soas sempre duvidam do que ele diz, só acreditam naquilo que a polícia
conta. Não acreditam que somos sempre torturados e espancados no mo-
mento da prisão. Uma vez, quando me pegaram, o policial perguntou assim:
quantos anos tu tem? Eu disse: tenho trinta e seis. E ele falou: então tu vai
pegar trinta e seis borrachadas. Ele me bateu dentro da viatura. Eu sei que
ele não pode fazer isso. É contra os meus direitos, mas se eu contar ele vai
dizer que estou mentindo e quem vai dizer que não? Aí eu não falo nada.
(Homem de 42 anos, preso na Colônia Heleno Fragoso,2007).

O recolhimento verbal que marca a vida do excluído contribui para a
conservação da legitimidade das práticas ocultas, na medida em que ele ad-
mite a subjugação da sua fala, pelo baixo conceito que lhe atribui. Por saber
que não será reconhecido socialmente, ele se cala, permitindo com isso a
conservação e a ampliação da transgressão oficial.

Entendo por transgressão oficial aquela que é praticada por dentro da
norma legal, quando os agentes se utilizam do seu papel legitimado para
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ultrapassarem os limites da norma e para adotarem práticas contrárias a ela,
seja com o objetivo de satisfazer um interesse pessoal, ou seja, pelo prazer de
subjugar o outro. A garantia do silêncio do subjugado é para a transgressão
oficial o seu amparo, sem o qual ela não se sustentaria.

Todavia esse silêncio não é voluntario, ele ocorre em função da negação
social da fala do criminoso. Portanto, dependendo da abertura que o contexto
social promove, no sentido de acatar as falas antes desmerecidas, a transgres-
são oficial pode ser colocada em risco. Nesse caso, a essência da questão está
no valor social da fala e na sua representação diante da sociedade.

Fora do ambiente prisional, o criminoso não está sob a vigilância cons-
tante da polícia e, por isso, pode agir contra as regras da transgressão oficial,
inclusive denunciando arbitrariedades, violência e corrupção, mesmo saben-
do que isso terá pouca repercussão na sociedade. Porém, esta atitude pode
provocar a revolta dos policiais e resultar em retaliações, pois a polícia não
admite que um “malandro” tente macular a sua imagem. Nesse caso, a fuga
é um recurso usado pelo criminoso para se proteger das represálias.  Entre-
tanto, aqueles que estão presos e não podem recorrer à fuga, ficam subjuga-
dos aos “regulamentos” do silêncio, sob pena de se tornarem alvos fatais. 

Essa reflexão acerca do silêncio imposto ao criminoso indica que tanto
fora quanto dentro da prisão, o silêncio é um recurso que a transgressão oficial
se utiliza, mas que não foi por ela originado. Ele foi produzido pela exclusão
social, que mantém a fala do “homem mau” fora da audiência da sociedade
dos “homens bons”.  Portanto, esse instrumento estará a serviço da transgres-
são oficial enquanto perdurar a indiferença em relação ao dito do excluído.  

É público que existe uma lei contra a tortura3 onde consta como crime
de tortura:  “II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com
emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou men-
tal, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventi-
vo”(Art. 1º). Mesmo assim, os presos declaram que são torturados no mo-
mento do flagrante; dentro das viaturas quando são levados para as
delegacias; no interior das delegacias e nas prisões. Isso mostra que a des-
peito dos dispositivos legais que garantem a integridade física do preso ou
daquele que está submetido à medida de segurança, esses mecanismos de
coerção não estão ausentes do conjunto de práticas que são utilizadas para
manter a regularidade da vida em sociedade.

Os presos entrevistados revelaram que é comum a polícia recorrer à au-
tolesão para justificar a tortura. “Eles dizem que o camarada se auto lesionou
na delegacia para comprometer a polícia. Quero ver quem vai desmentir isso.
Pra própria família do cara eles dizem isso. É a palavra deles contra a do ban-
dido” (Homem de 43 anos, preso na Colônia Heleno Fragoso, 2007).

Nas prisões, as torturas são mais explícitas pela distância que os prisio-
neiros se encontram do mundo social. Lá dentro, o silêncio está mais seguro
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e o seu rompimento pode ser uma sentença de morte. As parcerias são as
mais diversificadas e agregam mundos e submundos. É onde se juntam po-
liciais e bandidos; bandidos internos de diferentes categorias; bandidos in-
ternos com bandidos que estão fora da prisão; e bandidos com funcionários
do Estado, numa união perversa que se sobrepõem a qualquer tentativa de
retorno à vida social “saudável”, do ponto de vista legal. 

Na prisão, o nível de comprometimento da imagem de “polícia cidadã”,
perante a sociedade é baixo, pelo fato de estar atuando num ambiente onde pre-
domina a fala socialmente negada4. Entretanto, é o lugar onde a polícia mais
expressa a sua anti-cidadania, pela segurança que têm de que, neste espaço do
indizível, há pouco risco de ser dito como ela desempenha a sua função. 

Outro aspecto que favorece a manutenção da violência policial na pri-
são é o controle que os policiais exercem sobre os indivíduos que estão en-
carcerados. Diferentemente do controle exercido sobre os criminosos que
estão fora da prisão, àqueles que estão enclausurados, vivenciam na sua ro-
tina e com mais proximidade o “olhar panóptico”, que regula as suas ações.
Não exatamente para manter a disciplina da prisão, mas para que os trans-
gressores oficiais possam praticar livremente atos violentos e corruptos.   

Esse cenário indica que a relação entre polícia e criminosos é marcada
pela negação dos direitos destes e pela prevalência da “vontade arbitrária”
daqueles que estão revestidos de autoridade, sendo fundada em interesses
particulares. A forma como esta vontade se impõe, e os meios que usa para
alcançar o fim que almeja, oculta os interesses opostos. A manifestação ex-
plícita da violência é um desses meios usados pela polícia para silenciar o
criminoso, e impedir qualquer revelação que possa depreciá-los enquanto
membros de uma instituição responsável pela manutenção da ordem social.

Ainda vai demorar muito pra polícia ser cidadã. Eles são bandidos. [...] no
bairro onde eu morava, antes de ser preso, vende droga, quando a polícia vai lá,
para pegar o “acerto” na boca, e o cara não quer dar, eles espancavam muito o
cara. Eu assisti muitas vezes isso. Todo mundo vê lá na rua, mas vai falar pra
quem? (Homem de 54 anos, preso na Colônia Heleno Fragoso, 2007).

Aqui a gente é tratado como bicho, não tem nem remédio, a gente chama di-
zendo que tem alguém passando mal, mas ele nunca vêm” (Depoimento de
um custodiado, 2017).

A prisão é o local de exclusão da exclusão, onde os próprios presos ma-
nifestam condutas discriminadoras entre eles, e a polícia estimula esta sepa-
ração ao colocar de um lado aqueles que ela “confia” e, do outro lado, aqueles
que não são dignos de compartilhar dos “acordos”.  Com isso, ela passa a con-
tar com o apoio de uns em prejuízos de outros, para exercer o seu domínio.
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Porém, as parcerias que se estabelecem entre policiais e criminosos são pe-
rigosamente frágeis, e podem se romperem pelos motivos mais fúteis, pois
a polícia não tem interesse em criar vínculos permanentes com criminosos.
Desse rompimento resultam perdas, e estas tendem a ter um custo muito alto
para aqueles que estão na condição de sujeição.

Quando eles prendem o cara, e o cara não tem dinheiro, eles metem a droga no
bolso do cara. Na hora do julgamento eles mentem pro juiz e o cara é conde-
nado. polícia cidadã não é como esta que chega batendo, corrompe e solta
lá adiante. (Homem de 54 anos, preso na Colônia Heleno Fragoso, grifo meu).

Falam tanto de polícia cidadã, não sei que polícia é essa. Aqui a polícia bate,
tortura e até mata, se for preciso e depois diz que os presos se estranharam e
acabaram se matando. Nos momentos de revista eles batem só por que tem
vontade de bater, mesmo que não se esteja fazendo nada, eles passam e dão
com o cassetete na nossa cabeça.  Parece que eles gostam de fazer isto. Mas têm
uns que eles não mexem, são aqueles que dão o serviço pra eles e combinam
os negócios fora da casa de pedra. Na prisão tem vários regulamentos. Apanhei
muito na prisão, quebraram os meus dentes, fiquei quarenta e cinco dias sem
andar, de tanto que apanhei. As coisas que a minha família mandava, não me
entregavam. Apanhei de cabo de aço, passei seis anos na área de isolamento e
depois me tornei um preso muito ruim, tinha arma dentro da prisão que era
dada pelos próprios agentes. Todo mundo me respeitava, lá de dentro eu co-
mandava tudo. Na prisão só vi brutalidade e corrupção da polícia. Uma polícia
cidadã seria justa e humana. Não existe polícia cidadã. (Homem de 43 anos,
preso na Colônia Heleno Fragoso, 2007, grifos meus).

A essência dessa relação é, portanto, a sujeição. Uma sujeição que não
é exercida com o fim de disciplinar o indivíduo, para que ele possa voltar a
conviver com outros sem infringir as regras sociais. Mas é uma sujeição que
fortalece e estimula o comportamento criminoso e transforma o ambiente
prisional num espaço de aperfeiçoamento da criminalidade. “Aquilo que
não aprendemos lá fora, a prisão nos ensina. Saímos daqui com mais mace-
tes, e a própria polícia dá a dica”. Assegurou um preso entrevistado. (Homem
de 28 anos, preso na Colônia Heleno Fragoso, 2007).

Essa sujeição não se limita ao espaço da prisão, ela se tornou um as-
pecto da vida criminosa, que acompanha a trajetória do crime e se mantém
na vida do egresso. Nesse caso, também não é uma sujeição dotada de cará-
ter preventivo, no sentido de evitar possíveis transgressões. Ao contrário,
ela incita a transgressão, pois continua submetendo o ex-sentenciado aos
“acordos” que o desfavorecem duplamente, no sentido material e no plano
moral. Segundo os presos entrevistados, mesmo aqueles que já cumpriram
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suas penas, não estão imunes das investidas da polícia. São procurados para
fazerem “pequenos serviços” com a garantia de que não serem apanhados
em flagrantes. E “se o cara não concordar, eles dão um jeito de incriminar o
cara e ele volta pra prisão. Precisa ser muito forte para não voltar a roubar e
para fugir dos homens” (Homem de 24 anos, preso na Colônia Heleno Fra-
goso, 2007).

Esse depoimento indica um vínculo perverso que não é rompido com a
saída do criminoso da prisão, ele permanece associado ao estigma, e produz
no indivíduo um sentimento de baixa valorização pessoal, forçando-o a as-
similar que ele será sempre um criminoso. A marca que foi deixada pelo seu
passado transgressor, não será apagada com a sua liberdade. O que mostra a
inexistência da recondução do egresso para o mundo social que respeita e va-
loriza as regras instituídas. Certamente que a reincidência está relacionada a
diversos fatores que são sempre debatidos em diferentes campos do conhe-
cimento. Mas, não se pode desprezar a influência de ações externas que ins-
tigam a criminalidade, e que partem daqueles que se destinam a coibi-la.

Durante as entrevistas na Colônia Penal foi destacado um ponto rela-
cionado ao vínculo pós-pena. Trata-se da condição do egresso na relação de
parceria nos “negócios”. Depois de realizado o “serviço”, o produto adqui-
rido por meio de transações ilegais ou do roubo não é dividido de forma
equitativa, o policial sempre quer ficar com a maior parte pois, do contrário,
ele ameaça denunciar o criminoso e preparar um flagrante. Nesse caso, a
opção é sempre de aceitar as regras imposta pelo policial, se o criminoso
não quiser voltar para a prisão. 

É nesse momento que a sujeição se fortalece, pois o poder de barganha é
baixo, quase inexistente, e o criminoso não ignora que o seu único trunfo seria
a denuncia da parceria, uma vantagem que não lhe favorece, mas que pode cau-
sar prejuízo para o policial e para a instituição. Porém, ele sabe que perante as
autoridades particularmente, e perante a sociedade como um todo, a sua palavra
não tem credibilidade e, portanto, o silêncio é a melhor alternativa. 

A existência de uma transgressão que é marginal, pelo fato de ser co-
metida por indivíduos que estão à margem social; e de uma transgressão ofi-
cial, praticada por pessoas reconhecidas como os representantes oficiais da
força pública, coloca em discussão a legitimidade da prática policial em re-
lação aos criminosos e a cidadania policial.  

A imagem violenta e corrupta da polícia, na perspectiva dos presos entre-
vistados, resulta das ações dos policiais nas suas relações com os criminosos.
A noção de que o tratamento dado ao criminoso admite excessos, por que de
outra forma não será obtido o resultado desejado, alimenta a ideia de que o uso
excessivo da força e/ou da violência pode ser justificado em alguns casos.

Nesses espaços, onde a ausência de cidadania marca as relações sociais,
os indivíduos clamam por uma ordem social que parece se originar do outro
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e não de si. Longe de se apoiarem numa renovação de atitudes e em autocrí-
ticas, as condutas se reproduzem no tempo e no espaço, com a crença de que
a reforma deve começar de fora, trazendo um modelo pronto para ser apli-
cado aos indivíduos que insistem em conservar padrões habituais.

As entrevistas na Central de Triagem da Cidade Nova (Ananindeua-
PA) realizadas em 2017 confirmaram que a atuação da Polícia ainda perma-
nece distante da prática que se orienta por princípios cidadãs. Acrescenta-
se a isso o total desconhecimento dos entrevistados acerca do avanço dessa
atuação em direção a humanização no tratamento com as pessoas que aten-
dem no exercício da função. Os custodiados, em sua totalidade, ignoravam
a qualificação de polícia “cidadã” do Pará e sequer o significado deste termo.  

Entretanto, todos criticaram os abusos e o uso da força excessiva por
parte dos policiais militares. Uma parcela dos entrevistados destacou a atuação
da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam) e revelou o medo constante
desse grupo de policiais que amedronta mesmo aqueles que já cumpriram as
suas penas e estão “livres”. Os policias da Rotam costumam agir com a dis-
cricionariedade de um tribunal de exceção que julga, clandestinamente, os
culpados por atos criminosos e, portanto, passíveis de castigo extremo, inclu-
sive a morte.

“Quando a Rotam chega é sal, apaga mesmo” (depoimento de um cus-
todiado, 2017). O entrevistado relatou que estava na rua, portando ilegalmente
arma de fogo e quando avistou policiais da Rotam, temendo pela sua vida, en-
trou em um comércio e fez funcionários reféns para chamar a atenção da po-
pulação e “conseguir sair de lá vivo, senão, não tava aqui agora, né”.

O temor da Rotam presente nas pessoas que já tiveram ou têm conflito
com a lei é tamanho que alcança toda a instituição policial e cria o estereó-
tipo de violência e corrupção policial. Ao lado disso, a imagem construída
do Estado entre o grupo estudado é de omissão, parcialidade, autoritarismo
e de leniência com a atuação violenta da polícia contra grupos vulneráveis. 

As mudanças de práticas e de comportamentos que indicam uma atua-
ção policial mais humanizada e menos brutalizada está na pauta dos anseios
da sociedade, mas ainda não se efetivou. As representações do grupo de pes-
soas privadas de liberdade mostraram o pensamento comum de que ainda
não foi alcançado o propósito de “polícia cidadã”, e que se ressente da au-
sência de respeito aos direitos humanos na prestação do serviço policial.

5 CONSIDERAÇõES FINAIS
A população que utiliza os serviços policiais ainda clama por uma polícia que
respeite os seus direitos e a proteja das ações prejudiciais ao seu bem-estar. E
mesmo aquela parcela que sofre a exclusão social e, por isso, não é reconhecida
e nem ouvida, está atenta para a forma de atuação policial e para a violação dos
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direitos que a Constituição Federal lhe assegura. A consciência do excluído
está emergindo, a despeito de toda a indiferença que a neutraliza.

A inovações que emergiram das mudanças na PM-PA, na década de 90
não garantiram uma atuação orientada pelos princípios da cidadania e pelo
respeito aos direitos humanos, que continuam sendo violados em algumas
situações durante o exercício da função.

Com a base no sentido que o grupo pesquisado atribuiu à atuação da
PM-PA, enquanto Polícia Cidadã podemos concluir que há um reconheci-
mento comum quanto ao desacordo entre o tratamento que a polícia oferece
na prestação do serviço policial e a proposta de polícia cidadã; as atitudes
violentas e arbitrárias ainda são comuns na relação da polícia com a popu-
lação, em especial com os grupos estigmatizados e excluídos da sociedade
ordeira; a corrupção é também uma marca da atividade policial e, em alguns
casos, aproxima os lados opostos, criminosos e policiais que se juntam para
consagrar acordos que, em geral são sempre mais lucrativos para a parte que
representa a lado “bom” . 

Nesse cenário convém refletir sobre quanto tempo ainda será necessário
para que se possa contar como uma atividade policial desempenhada por agen-
tes respeitosos, consciente do seu papel numa sociedade de direitos e com ca-
pacidade para entender que não se trata de combater os inimigos da sociedade,
mas compreender a complexidade social, de onde emanam as desigualdades,
os conflitos, as disputas, as lutas por espaço e oportunidades que possam per-
mitir a permanência e manutenção da vida. E nesse contexto de luta perma-
nente, algumas pessoas desviam dos padrões considerados socialmente acei-
táveis e seguem suas próprias normas, mas não podem ser julgados e
sentenciados, previamente, por quem não foi confiada a tarefa de fazê-lo.

A pesquisa mostrou que as primeiras entrevistas foram realizadas dez anos
após a implementação da chamada Polícia Cidadã e o resultado apontou para
uma atuação em descompasso com esse modelo de polícia. O segundo momen-
to da pesquisa, exatamente dez anos após o primeiro momento mostrou que a
atuação não avançou em direção ao padrão de policiamento cidadão, como foi
previsto na reformulação do Sistema de Segurança Pública do Pará.
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NOTAS

1 Cerca de setenta pessoas entre homens e mulheres que desafiaram o regime
militar entre os anos de 1972 e 1975, organizando os camponeses do sul do Pará
e do norte de Tocantins para uma guerrilha rural, sob a orientação do Partido Co-
munista do Brasil (PC do B), com o objetivo de derrubar o governo.

2 A Lei nº 5.944, de 2 de fevereiro de 1996, criou o Sistema de Segurança
Pública do Estado com a missão de assegurar e manter a ordem pública, incolu-
midade das pessoas e do patrimônio, através dos órgãos que o compõem.

3 Lei nº. 9.455, de 7 de abril de 1997. Define os crimes de tortura e dá outras
providências.

4 Refiro-me à fala socialmente negada, quando a sociedade nega ao crimi-
noso o direito de falar e do que falar, por entender que os dizeres daqueles que
estão no mundo dos excluídos não tem nenhum valor.
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Resumo: O presente trabalho busca realizar uma leitura introdutória sobre
o “movimento secundarista” no Brasil a partir da obra de Pierre Dardot e
Christian LavaL com o objetivo analisar, desde uma perspectiva crítica ao
agenciamento da governamentalidade política, econômica e social do
Estado neoliberal, as relações de poder que pautam os processos de cri-
minalização de movimentos sociais. A hipótese para a compreensão
deste problema é que essa atuação do Estado passa por dois momentos:
um primeiro momento em que há um alinhamento das agendas do Estado
com políticas de austeridade; e um segundo momento em que o Estado
utiliza-se de seu braço forte, o monopólio do uso da violência, para neu-
tralizar as forças de resistência que se colocam na contramão da realiza-
ção dos desígnios neoliberais. Debruçar-se-á, para tanto, sobre a suces-
são de eventos que ficou conhecida no Brasil em 2016 como “primavera
secundarista”, traçando um paralelo entre as pautas dos movimentos e o
sentido de sua criminalização. A partir desta análise, pode-se dizer, pre-
liminarmente, que as vozes e corpos que se colocam na contramão da
razão neoliberal de mundo ensejam a reprimenda violenta do Estado.
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Palavras-chave: Criminalização; “Primavera Secundarista”; Governamen-
talidade, Neoliberalismo.

1. CONSIDERAÇõES INICIAIS
O presente trabalho busca realizar uma leitura introdutória sobre o “movi-
mento secundarista” no Brasil a partir da obra de Pierre Dardot e Christian
Laval, tendo em conta a necessidade de conectar os processos de criminali-
zação de movimentos sociais e a sua vinculação com o agenciamento da go-
vernamentalidade política, econômica e social do Estado, pensadas sob o pa-
radigma de uma razão neoliberal de mundo (DARDOT; LAVAL. 2016), é
que surge este texto. Há, portanto, urgência em se pensar a operacionalidade
de mecanismos de agência do Estado neoliberal na realização de seus desíg-
nios. Para este estudo, essa atuação pode ser compreendida em dois momen-
tos fundamentais e indissociáveis entre si: um momento inicial, em que há
um alinhamento das agendas do Estado com políticas de austeridade; e um
momento seguinte, uma segunda investida, em que o Estado utiliza-se de seu
braço forte, o monopólio do uso da violência, para neutralizar as forças de
resistência que se colocam na contramão da realização desses desígnios.

O caso que se está buscando compreender, sob o paradigma de uma
razão neoliberal de mundo, é o fenômeno de repercussão nacional que ficou
conhecido no Brasil como “primavera secundarista”, bem como os proces-
sos que subjazem a sua criminalização. Para tanto, reputa-se fundamental
compreender as suas pautas, assim como o contexto político, econômico e
social em que estavam inseridas à época. Dentre as diversas pautas que en-
sejaram a emergência do movimento, busca-se apresentar no presente tra-
balho alguns indícios dos significados e da implicância da Proposta de
Emenda Constitucional 241/55 (PEC 241/55), que, aprovada em 13 de de-
zembro de 2016 pelo Senado Federal, instituiu um novo regime fiscal no
Brasil, estabelecendo um ambiente de restrições de investimentos de longa
duração e inviabilizando, dentre outros investimentos, o cumprimento das
metas do Plano Nacional de Educação (AMARAL. 2016. p. 653).

Como referido, entre outras pautas nacionais e locais, a PEC 241/55
foi um dos pleitos unificados entre estudantes Brasil afora. Irresignados com
os projetos autoritários de precarização do ensino público apresentados sem
debate democrático (AMARAL. 2016. p. 653), secundaristas decidiram não
se calar. Inspirados pelo movimento ocorrido em São Paulo no ano anterior
- em que estudantes opuseram-se com veemência à implementação do de-
nominado Projeto de “Reorganização” Escolar proposto pelo governador
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do Estado à época (AMARAL. 2016. p. 653) -, ocuparam escolas por todo
país. As ocupações fomentaram e deram corpo, assim, a um movimento de
defesa da educação pública frente aos desígnios estatais correntes. O empre-
go da tática da ocupação levou o movimento além. A “primavera secunda-
rista” foi, em si mesma, um convite ao debate sobre a experiência da vida pú-
blica amplamente considerada. Alijados do debate político democrático, os
“secundaristas” apropriaram-se de sua mais genuína condição de estudantes
por meio da ação direta, utilizando o espaço escolar como meio de retomada
dos direitos públicos de ensino, que à época colocavam-se em risco.

É precisamente essa a retomada de certa consciência de cidadania que
afeta os desígnios do Estado neoliberal: tudo aquilo que se coloca na contra-
mão da razão neoliberal de mundo, isto é, que representa um resistir às polí-
ticas de austeridade, acaba por ensejar a reprimenda do Estado. Sendo assim,
é numa tentativa local de resistência contra a atuação desses poderes que este
escrito propõe se situar.

Para tanto, o trabalho visa firmar os pressupostos teóricos norteadores
da pesquisa, buscando aproximar, a partir de uma perspectiva filosófica, a
ideia de razão neoliberal de mundo e os processos de criminalização dos
movimentos sociais, em particular os movimentos estudantis conhecidos
como “primavera secundarista” ocorridos no Brasil em 2016, explorando a
Proposta de Emenda Constitucional 241/55 enquanto política de austeridade
que ensejou, entre outras pautas, a emergência dos movimentos criminali-
zados pela agência do Estado neoliberal.  

2. DUpLA VIA DE ATUAÇÃO DO ESTADO: TRAÇANDO
UM pARALELO
O Novo Regime Fiscal (NRF), aprovado em 2016 (Emenda Constitucional
95/16), válido para a União, promove o “congelamento”, nos valores de 2016,
das despesas primárias dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo; do Tri-
bunal de Contas da União (TCU); do Ministério Público Federal (MPF); e da
Defensoria Pública da União (DPU), pelo prazo de 20 anos (AMARAL. 2016.
p. 653). A medida prevista para sua implantação prevê que os valores das des-
pesas primárias1 das referidas instituições poderão sofrer reajustes somente
até o limite dos percentuais referentes à inflação do ano anterior, medida pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (AMARAL. 2016. p. 653).
Esse período, estendido até o ano de 2036, abrangerá o período do Plano Na-
cional de Educação (PNE) vigente, aprovado pela Lei 13.005 de 25 de junho
de 2014, bem como o período do próximo PNE, compreendido entre os anos
de 2015 e 2035. O PNE vigente estabelece a chamada Meta 20, que consiste
na aplicação de 10% do PIB de recursos financeiros em educação em 2024.
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Sem adentrar com profundidade à questão econômica, cumpre escla-
recer algumas consequências da aprovação da reforma que permitem com-
preender, em alguma medida, o cariz dessa nova política fiscal. O efeito a
longo prazo da EC 95/16 é que a limitação das despesas primárias à inflação
acabará por significar “uma ‘sobra’ de recursos financeiros nos cofres da
União que não poderá ser destinada à educação, à saúde, à previdência social
ou à assistência social”, em razão de um engessamento da política fiscal
(AMARAL. 2016. p. 662). Em outras palavras, essa limitação normativa à
elevação do orçamento do Poder Executivo - e, consequentemente, do Mi-
nistério da Educação (MEC) -, ao IPCA, impede a incorporação de eventuais
novos recursos às despesas primárias associadas à educação, porque faz com
que o acréscimo desse recurso esteja sempre limitado à barreira imposta
pelo IPCA. Nesse contexto, é possível prognosticar o futuro da Meta 20 do
PNE (2014-2024), conforme explica Nelson Cardoso Amaral, a meta

(...) somente poderia ser alcançada se, persistentemente, o PIB não tivesse
crescimento positivo – ou seja, fosse por longo período negativo – o que le-
varia, por ‘inanição’, os mesmos recursos financeiros de 2016, corrigidos
pelo IPCA, a atingirem o equivalente a 10% do PIB em 2024 (AMARAL.
2016. p. 662).

Importa perceber, feitas essas breves considerações acerca do aspecto
econômico, que a EC 95/16 terá efeitos diretos de precarização sobre a área
da educação pública, dente outras áreas sociais. Trata-se, portanto, de uma
escolha política revestida por um discurso econômico oficial que surge
como diagnóstico convencional daquilo que identifica como crise fiscal.
Esse diagnóstico legitima a implantação de políticas de austeridade, isto é,
políticas deliberadas de ajuste da economia por meio da redução de salários
e de gastos públicos, com o suposto objetivo de reduzir a dívida (melhorando
as contas públicas), e aumentar os lucros, restaurando a concorrência entre
as empresas (FÓRUM 21. 2016. p. 10).

Para os adeptos desse discurso, a contensão dos gastos sociais seria
medida que se impõe para a solução de crises fiscais. O que deixam passar
em suas análises, é que

no círculo vicioso da austeridade, cortes do gasto público induzem à redução
do crescimento, que provoca novas quedas da arrecadação, que, por sua vez,
exigem novos cortes de gasto (...) Esse círculo vicioso só pode ser interrom-
pido por decisões deliberadas do governo (...) (FÓRUM 21. 2016. p. 10).

Em outras palavras, significa dizer que a adoção de políticas de auste-
ridade não resolve o problema da crise econômica, mas pode agravá-la. A
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austeridade esconde, na verdade, um problema político profundo, e não so-
mente um problema de contabilidade fiscal (FÓRUM 21. 2016. p. 10). É pre-
cisamente nesse sentido de problema fiscal que se deve compreender a im-
plantação do novo regime incorporado ao texto constitucional pela EC 95/16.

Para que seja possível avançar na compreensão daquilo que subjaz a
realização de políticas de austeridade - como é o Novo Regime Fiscal e suas
consequências para a educação pública -, é necessário compreender –
mesmo que previamente através dos indícios que a literatura nos aponta - o
contexto global em que se insere a agência do Estado nas sociedades con-
temporâneas. Qualquer análise que se pretenda crítica sobre a realidade po-
lítica, econômica e social na atualidade não pode se furtar de atentar à razão
de mundo que constitui a sociedade neoliberal. Trata-se, a partir de Pierre
Dardot e Christian Laval, não apenas de uma ideologia política, ou de um
tipo de política econômica, mas de uma racionalidade governamental (DAR-
DOT; LAVAL. 2016. p. 272) que, como tal, tende a estruturar e organizar a
ação dos governantes e a conduta dos governados (DARDOT; LAVAL.
2016. p. 17). Essa racionalidade política (DARDOT; LAVAL. 2016. p. 17)
tem como principais características: o mercado como realidade construída;
a concorrência como essência da ordem de mercado - isto é, das práticas
econômicas -; a submissão do Estado às normas do mercado; e a generali-
zação da concorrência como norma de conduta e da empresa como modelo
de subjetivação (DARDOT; LAVAL. 2016. p. 377 e 378). Esses princípios
são introjetados pelo Estado, constituindo a sua razão de governo.

O debate sobre o neoliberalismo, proposto por pensadores europeus na
década de 30, pretendia deslocar o centro da questão sobre a intervenção
Estatal. Superados os termos da alternativa reducionista entre o mercado
autorregulador e a intervenção do Estado, a questão passou a tratar da natu-
reza da intervenção governamental e seus objetivos (DARDOT; LAVAL.
2016. p. 17):

O neoliberalismo não procura tanto a ‘retirada’ do Estado e a ampliação dos
domínios da acumulação de capital, quanto a transformação da ação pública,
tornando o Estado uma esfera que também é regida por regras de concorrên-
cia e submetida a exigências de eficácia semelhantes àquelas a que se sujei-
tam às empresas privadas (DARDOT; LAVAL. 2016. p. 272).

Sendo assim, “embora o Estado seja visto como o instrumento encarre-
gado de reformar e administrar a sociedade para colocá-la a serviço das em-
presas, ele mesmo deve curvar-se às regras de eficácia das empresas privadas”
(DARDOT; LAVAL. 2016. p. 274), isto é, às normas da concorrência. O que
explicaria essa desejabilidade da universalização da concorrência como es-
sência da ordem de mercado, para os neoliberais, é o seu efeito disciplinador
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como estímulo ao bom desempenho (DARDOT; LAVAL. 2016. p. 290), uma
vez que repousa no princípio segundo o qual a independência em relação aos
cidadãos é a melhor forma de garantir o interesse geral (DARDOT; LAVAL.
2016. p. 32). O que se espera da atuação do Estado neoliberal, nesse quadro,
é que seja eficaz e produtivo: ele não deve custar caro demais, nem obstacu-
lizar competitividade da economia. 

Nesse sentido, surge uma “concepção ‘desencantada’ da ação pública
que leva a ver o Estado como uma empresa que se situa no mesmo plano das
entidades privadas, um ‘Estado-empresa’ (...)”(DARDOT; LAVAL. 2016.
p. 275). Em outras palavras, o neoliberalismo promove uma importação das
regras de funcionamento do mercado concorrencial para o setor público,
que faz com que o exercício do poder governamental seja pensado de acordo
com a racionalidade da empresa (DARDOT; LAVAL. 2016. p. 275). Nessa
concepção, em que a concorrência coloca-se como paradigma da ação pú-
blica, o Estado deixa de se destinar a assegurar a integração da vida coletiva
e passa a ordenar as sociedades de acordo com as exigências da concorrência
mundial e das finanças globais (DARDOT; LAVAL. 2016. p. 284). Desse
modo, o modelo de gestão privada passa a ser entendido como mais eficaz
que à administração pública, e, portanto, mais desejável, fazendo surgir
aquilo que se pode chamar de “nova gestão pública”.

Essa nova gestão pública que introjeta mecanismos de gestão privada
à ação e à administração públicas, possui duas dimensões: ela introduz
modos de controle mais refinados aos gestores e confunde as missões do
serviço público, alinhando-as formalmente a uma produção do setor privado
(DARDOT; LAVAL. 2016. p. 318). Importa-nos - na busca por compreender
o contexto global em que as políticas de austeridade se impõem como modo
de governo -, pensar nessa segunda dimensão, uma vez que acarreta neces-
sariamente uma perda do significado próprio dos serviços públicos. A ideia
de um setor público cujos princípios transgridem a lógica mercantil é posta
em questão com a ampliação de relações contratuais e delegações entre Es-
tado e setor privado (DARDOT; LAVAL. 2016. p. 318). Isso ocorre, porque
a obrigação de prestar serviços públicos não se concilia facilmente com a
promoção da concorrência.

A importação das lógicas de mercado para o funcionamento do Estado
tem dois efeitos fundamentais: o de romper a relação entre os serviços pú-
blicos e seus resultados, e o de despolitizar as relações entre Estado e cida-
dãos. Essa despolitização passa por uma transformação dos cidadãos em
consumidores de serviços que visam unicamente sua satisfação egoísta,
orientados por uma concepção de custo-benefício que elimina do espaço pú-
blico qualquer noção de justiça que não seja a de equivalência entre o que
foi pago individualmente pelo contribuinte e o que foi recebido individual-
mente por ele (DARDOT; LAVAL. 2016. p. 319 e 320). Essa nova forma de
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relação que se estabelece entre Estado e cidadãos-consumidores tem efeitos
diretos sobre como esses indivíduos enxergam sua contribuição fiscal para
os encargos coletivos e o retorno que têm individualmente(DARDOT;
LAVAL. 2016. p. 320).

É precisamente esse aspecto da racionalidade neoliberal, apontada
pelos autores revisitados no presente trabalho, que importa para compreen-
dermos a natureza das políticas de austeridade, assim como os significados
que exprimem e os desígnios que visam realizar. A adoção dessas políticas,
justificadas por cenários de crise, fortalecem a realização de Estados neoli-
berais cada vez mais fortemente ativos na promoção da lógica da concor-
rência dos mercados financeiros (DARDOT; LAVAL. 2016. p. 14) O diag-
nóstico convencional sobre a crise fiscal, revestido por um discurso técnico
economicista, mascara os motivadores reais que ensejam o repúdio pelas
contribuições fiscais para encargos coletivos: elas não trazem retorno indi-
vidual àqueles que não se utilizam dos serviços prestados pelo setor público.
Além disso, esses serviços, quando prestados pelo setor público, não cum-
prem adequadamente com a função atribuída a eles pela ordem de mercado,
qual seja, o de fomentar, através da concorrência e dos poderes disciplinares
que exercem em sua atividade, a generalização da norma concorrência e da
empresa como modelo de subjetivação. Por enquadrarem-se à margem da
realização desses propósitos, devem ser delegados cada vez mais ao setor
privado. Nesse processo, àqueles que não estão aptos a jogar o jogo da con-
corrência, não está reservado espaço.

Partindo dessa compreensão, é possível pensar sobre o sentido da des-
valorização dos serviços públicos promovida por políticas de austeridade,
bem como dos movimentos que, em oposição a ela emergiram naquele con-
texto, (entre eles, a chamada “primavera secundarista”). O Novo Regime
Fiscal exprime, em todos os seus métodos, o alinhamento das políticas de
Estado aos desígnios neoliberais, devendo ser percebida enquanto tal. Antes
de qualquer desajuste fiscal, o novo regime visa afastar os gastos sociais,
na medida em que eles perdem o sentido na sociedade movida por princípios
egoístas de concorrência. Essa retirada tem efeitos nefastos: ela suspende a
cidadania daqueles que não podem ser incluídos pelo consumo, uma vez que
a própria cidadania, como demonstrado, passa a ser associada diretamente
à condição de consumidor.

Nesse sentido, a modificação da definição do sujeito político (DAR-
DOT; LAVAL. 2016. p. 320) é, ao fim e ao cabo, a expressão dessa margina-
lização, uma negação do outro - compreendido como aquele que se constitui
em formas alternativas de subjetivação -. Em outras palavras, a realização
dos desígnios estatais correntes vale-se da operação de dispositivos de poder
que se exercem sobre a ação e a possibilidade de ação do outro, tornando-o
sujeito ao exercício de dispositivos de poder (FOUCAULT. 1995). À com-
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binação entre técnicas de dominação sobre os outros e técnicas de governo
de si, Foucault dá o nome de ‘governamentalidade’. Governar é, portanto,
exercer poder sobre homens, conduzindo sua conduta, isto é, aquela que eles
tem para consigo, mas também aquela que é exercida sobre ele por  outros.
O poder, vai dizer Manuel Castells em sentido próximo, “é exercido através
dos meios coercivos e/ou pela construção de significados nas mentes das pes-
soas, através de mecanismos de manipulação simbólica” (CASTELLS. 2013.
p. 22). Desse modo, aqueles que escapam a essa forma de sujeição desafiam
o poder, disputando através do exercício de um contrapoder a construção de
significados (CASTELLS. 2013. p. 22).

Novas formas de subjetivação, alternativas ao modelo da empresa de
si apresentam-se para Pierre Dardot e Christian Laval, como o único cami-
nho possível de resistir à racionalidade dominante (DARDOT; LAVAL.
2016. p. 396). Nesse sentido, aquilo que chamam de contraconduta seria o
meio para articular outras formas subjetivação à resistência concreta à essa
racionalidade. Na leitura de Castells, o contrapoder é também exercido por
movimentos sociais, “pela construção deles próprios através de um processo
de comunicação autônomo, livre do controle daqueles que detém (uma
forma de) poder institucional” (DARDOT; LAVAL. 2016. p. 27). Sendo
assim, o movimento que ficou conhecido como “primavera secundarista”,
ocorrido no Brasil entre 2015 e 2016,  pode ser compreendido nessa pers-
pectiva. Irresignados com a PEC 241/55 - que promoveria (e promoverá) a
precarização da educação pública -, apresentada sem debate democrático,
secundaristas por todo o Brasil decidiram não compactuar com as medidas
estatais. Inspirados pelo movimento ocorrido em São Paulo no ano anterior
- em que estudantes opuseram-se com veemência à implementação do cha-
mado projeto de “reorganização” escolar proposto pelo governador do Es-
tado à época2 -, ocuparam escolas em diversos estados da federação. O mo-
vimento fomentou e deu corpo a uma mobilização em defesa da educação
pública frente aos desígnios estatais correntes. Certa forma de contrapoder
e resistência ao alcance dos estudantes.

Dentre um sem fim de desdobramentos, a “primavera secundarista” re-
sultou de uma desconfiança profunda nos poderes que gerem a sociedade de
mercado. A crise das condições de vida – precisamente as de educação – afe-
tas àquele espectro da população (os secundaristas), levou-os a tomarem a
questão pelas próprias mãos, fazendo com que se envolvessem em ações co-
letivas alternativas aos canais institucionais prescritos (CASTELLS. 2013.
p. 22). O emprego da tática da ocupação do espaço público levou o movi-
mento além, pois, se o controle dos espaços simboliza o controle sobre a vida
das pessoas (CASTELLS. 2013. p. 28), tomá-lo significa subvertê-lo. Por isso,
a “primavera secundarista” foi, em si mesma, um convite ao debate sobre a ex-
periência da vida pública amplamente considerada. Alijados do debate político
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democrático, os estudantes secundaristas apropriaram-se de sua mais genuína
condição por meio da ação direta, utilizando o espaço escolar como meio para
sua própria retomada. Revitalizando o sentido das virtudes cívicas(DARDOT;
LAVAL. 2016. p. 320), foram também símbolo da resistência concreta à im-
posição de um modo de vida que parece não deixar alternativas.

Exatamente por esse prisma, é que se pode compreender a investida do
uso da força pelo Estado como uma forma de promover a criminalização
dos manifestantes: trata-se de um recurso de afastamento daquilo que repre-
senta um resistir às políticas de austeridade impostas, isto é, que se coloca
na contramão da realização de uma razão neoliberal de mundo.

3. CONSIDERAÇõES FINAIS
Em síntese, é possível afirmar que o Estado neoliberal, ao contrário do que
se possa crer, é um Estado forte, que, atuando sob um paradigma de crise,
utiliza-se de planos de austeridade para promover a consolidação da razão
neoliberal de mundo como única forma possível de vida em sociedade.
Nesse contexto, o poder punitivo coloca-se como segunda via de atuação
estatal, quando a implantação das políticas neoliberais encontra formas or-
ganizadas de resistência. Utilizando-se do uso da força, o aparato estatal
mobiliza, através de do poder punitivo, dispositivos de poder de criminali-
zação secundária, para neutralizar o esforço contra-hegemônico empregado
por indivíduos que organizam-se na contramão da realização dos desígnios
do Estado neoliberal. 

Dentre outros discursos mobilizados, o discurso jurídico é instrumen-
talizado na afirmação e na manutenção de uma realidade antidemocrática,
que esvazia o debate político democrático silenciando vozes e neutralizando
corpos ousam constituir formas alternativas de subjetivação na tentativa de
inventar novas formas de vida. Nesse sentido, reputa-se de fundamental im-
portância apontar o titeriteiro, para reconhecê-lo, pois somente assim será
possível desvencilhar-se.
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NOTAS

1“As despesas primárias são todas aquelas despesas realizadas pela União,
excluindo-se as relacionadas ao pagamento de juros, encargos e amortização das
dívidas internas e externas (JEAD) (...) São aquelas despesas associadas ao paga-
mento de pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes (água, luz, telefone,
limpeza, vigilância, terceirizados, material de consumo etc.), investimentos (equi-
pamentos, material permanente, construções etc.) e inversões financeiras (aqui-
sição de imóveis etc.)”. (FÓRUM 21. 2016. p. 10).

2 Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/reorganizacao> Acesso
em 09 de novembro de 2017.
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O CONTEXTO NEOLIBERAL COMO INFLUÊNCIA NAS
MANIFESTAÇÕES GLOBAIS 1

Cássia Zimmermann Fiedler2

Roberta da Silva Medina3

Resumo: O presente artigo tem como objetivo levantar elementos para
uma análise dos chamados “novos movimentos sociais”, cujas principais
características são a ocupação do espaço urbano, a conexão feita atra-
vés de redes e a organização feita de forma horizontal e autônoma. Para
tanto, entrelaça-se as características de resistência a lógica neoliberal em
três movimentos sociais – cada um alocado em uma das três partes que
o trabalho é composto: Occupy, Primavera Árabe e as Jornadas de Junho
de 2013 no Brasil. Com isso, ao travar uma relação entre as questões
sociais, econômicas e políticas que tocam tais movimentos, parece se en-
trever, como resultado da pesquisa, formas de luta radicalmente diferentes
daquelas que se conhecia até pouco tempo.

Palavras-chave: Criminologia; Ocuppy; Primavera Árabe; Manifestações
Sociais. 

Abstract:The purpose of this article is to present elements for an analysis of
the so - called “new social movements”, whose main characteristics are the
occupation of the urban space, the connection made through networks and
the organization made horizontally and autonomously. To do so, the charac-
teristics of resistance to neoliberal logic are interwoven in three social move-
ments - each one allocated in one of the three parts that the work is composed:
Occupy, Arab Spring and the June 2013 Days in Brazil. By combining the
social, economic, and political issues that affect such movements, it seems to
be possible to see, as a result of the research, forms of struggle that are radi-
cally different from those that were known until recently.

Keywords: Criminology; Occupy; Arab Spring; Social Moviments. 
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INTRODUÇÃO
No ano de 2011, manifestações eclodiram pelas mais diversas partes do
globo, como no Norte da África, Egito, Líbia, Espanha, Inglaterra, Estados
Unidos da América, entre outras. Um dos principais motivos por trás dessa
combinação de acontecimentos foi a crise financeira que atingiu o cerne do
capitalismo global, tendo como seu marco temporal meados de 2008 e, como
consequência, o colapso no sistema financeiro mundial, vindo a atingir pri-
meiro os EUA4.

Foi no ano de 2001 que aconteceu a valorização dos imóveis america-
nos conjuntamente com uma brusca queda de juros, o que estimulou os ban-
cos a oferecerem créditos e financiamentos para pessoas de baixa renda. O
mercado de imóveis oferecia casas de alto padrão para pessoas que não pos-
suíam qualquer tipo de garantia financeira e esses, então, efetivavam a com-
pra por meio da obtenção dos créditos disponibilizados pelos bancos. No
ano de 2005, houve um aumento na taxa de juros para conter a inflação,
evento que acabou desvalorizando esses imóveis que foram chamados de
subprimes5. Já na metade do ano de 2007, foram feitas políticas monetárias,
em uma tentativa frustrada de não deixar os bancos e instituições financeiras
sucumbirem, deixando, assim, compradores à deriva (SILVA).

Enfim, a crise dos subprimes poderia ser descrita como: “uma transição
entre uma crise da dívida privada e uma crise da dívida pública, sob o efeito
de mercados especulativos não controlados” (DARTOT; LAVAL, 2016, p.
27). Esses fatos ameaçaram não só a economia americana, mas a economia
global, que em grande medida, depende dos Estados Unidos. Como resultado,
bancos faliram e houve a derrocada de instituições financeiras e até mesmo
de países, como a Grécia6. Vale ressaltar: a crise afeta também o contexto
árabe, assim, influenciando manifestações que surgem no cenário do Oriente
Médio e do Norte da África, conjuntura denominada “Primavera Árabe”7. 

Porém, não se tratava de uma simples crise econômica, e sim, do apa-
recimento de sintomas que evidenciavam algo muito mais profundo. Ficou
explícito que o problema está no modo de governo neoliberal8, que controla
a economia e a sociedade, buscando generalização do mercado e da concor-
rência. Assim, a crise é resultado, em medida geral, da aplicação de políticas
que estimulam essa concorrência.

Apesar dos “ocupas” nascerem nas mais diversas partes do mundo,
cada um com suas especificidades, que expressam as necessidades próprias
de cada localidade, ficou claro que cada demanda explanada demonstrava
uma aversão ao capitalismo contemporâneo e como ele se articula. Na con-
juntura, é perceptível uma variedade muito grande de pessoas participando
do rompante, pessoas com as mais diferentes concepções de vida9 se reu-
nindo em um ato angustiado para expressar seu descontentamento com as
estruturas que produzem desigualdade social e miséria. “São todos (os mo-
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vimentos sociais descritos anteriormente) reações contra as múltiplas face-
tas da globalização capitalista” (ŽIŽEK, 2013, p. 104).

Em geral, ocupavam lugares como avenidas, praças, prédios públicos,
gerando um incômodo à ordem estabelecida. Foram manifestos caracteri-
zados, também, pelo uso perspicaz das redes sociais, que desenvolveu, ex-
traordinariamente, a dimensão do movimento. Di Felice define as manifes-
tações como “movimentos sociais em rede” ou “movimentos net-ativistas”.
(DI FELICE, 2013. p. 49-71)

Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo traçar um panorama
geral em relação às manifestações sociais que surgem no cenário mundial
antes das jornadas de junho no Brasil. Há, portanto, uma tentativa de com-
preender se, de fato, o cenário mundial influenciou as manifestações brasilei-
ras de 2013. Existem conexões e semelhanças concretas, ou as manifestações
no Brasil têm motivos e causas próprias, sem qualquer relação ou influência
com o contexto global?  Essa é a provocação que move esse trabalho. 

I. O MOVIMENTO OCCUpy E A CRÍTICA AO
NEOLIBERALISMO
Partindo da perspectiva de que “o regime que nos governa pode não ser uma
ditadura nem um sistema totalitário, mas ainda não é uma democracia. E ne-
nhum de nós quer viver nesse limbo, no purgatório entre um regime de ab-
soluto autoritarismo e uma democracia esperada” pode-se tomar os regimes
políticos na Europa, Estados Unidos e outros, como “pseudo-democráticos”
(SAFATLE, 2012, p. 47). Nessas pseudo-democracias, o plano de fundo das
manifestações era um descontentamento em relação ao capitalismo parasi-
tário. Criticou-se fortemente a concentração do capital, a precariedade das
condições de trabalho, denunciavam de forma tempestuosa os bancos e as
corporações. Dessa forma, não é por acaso que um dos locais que mais ga-
nhou notoriedade nas noticiais foi os Estados Unidos, especificamente em
Wall Street. Foi formado o Occupy Wall Street (OWS) no coração do capi-
talismo: o distrito financeiro de Nova York.  Inicialmente o movimento co-
meçou tímido, depois ganhou força e suas reivindicações ultrapassaram blo-
queios, estendendo-se para várias cidades norte-americanas (NATUSCH).

Trouxeram uma perspectiva de 1% dominante e a ideia de resistência
por parte dos 99% dominados. A “[...] crise financeira norte-americana mos-
trou sobre que bases instáveis e desigualitárias funcionava o novo capita-
lismo mundial”10.  Existia, então, uma aflição massiva com relação ao ca-
pitalismo dentro de seu núcleo mais denso, pois, até nesse núcleo, os
absurdos do sistema se manifestam de uma forma intolerável.  As pessoas
foram gradualmente percebendo algo de excepcional importância para a ar-
ticulação do movimento: o sistema controla até a parte mais ínfima da vida.
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Conforme as palavras do idealizador do OWS, Kalle Lasn:

Muitos jovens nos EUA sentem que todos os aspectos de suas vidas, como o
tipo de sapato que compram, a música que escutam, ou a comida que comem,
são de alguma forma controladas por poucas e poderosas megacorporações.
Foi assim que começamos: precisamos de uma mudança de regime suave na
América e como podemos realizá-la. (LASN)

Críticas aos movimentos não faltam. A mais acentuada é de que existe
uma falta de definição sobre o que eles realmente querem. Para pensadores
como Vladimir Safatle essa crítica é exorbitantemente inconsistente:
“Vejam bem, as pautas são extremamente precisas e conscientes, de uma
clareza e visão cirúrgica” (SAFATLE, 2012, p. 54). Safatle demonstra que,
por exemplo, no Chile, mais de 400 mil pessoas foram às ruas pedir por edu-
cação pública de qualidade e gratuita, e que, no âmago da questão, isso seria
uma proposta de redistribuição de renda radical. 

Outros pensadores concordam que há uma falta de definição a respeito
dos objetivos do movimento. Slavoj Žižek aponta no seu discurso “O Vio-
lento Silêncio de um Novo Começo” (ŽIŽEK, 2012, p. 15). Que há uma ne-
cessidade não apenas do apontamento daquilo que não queremos, mas apon-
tamento, de fato, daquilo que queremos. Assim, indagada a respeito de qual
sistema definitivamente poderia substituir o capitalismo atual. Žižek parece
convencido de que é necessária uma tomada de decisão definitiva. Porém,
vale ressaltar que questionar o sistema, e simplesmente rejeitar o mesmo, é
um processo que por si só tem sua importância. Independentemente das de-
cisões que serão tomadas, ou as soluções que serão encontradas, é necessária
a valoração da indeterminação que pauta a revolta coletiva, pois tal indeter-
minação, pelo menos momentaneamente, estilhaça as algemas cômodas,
calculistas e domesticadas que aprisionam a sociedade, trazendo a possibi-
lidade de uma experiência inesperada e profunda. (AMARAL, 2014, p. 176) 

Grande parte da relevância dos “ocupas” reside no simples fato de pôr
em discussão os fatores que estão postos. Nesse sentido, poderíamos apontar
que o sistema se articula de uma forma tão ardilosa que é capaz de esconder
sua face destrutiva e repugnante, dificultando a criação de qualquer tipo de
consciência crítica em relação à aquilo que pauta vidas. Isso fica evidente,
na medida em que apesar das trágicas consequências da implementação de
políticas neoliberais, contata-se que essas políticas são cada vez mais ativas,
chegando ao ponto, inclusive, de quebrar economicamente os Estados.
(DARTOT; LAVAL, 2016, p. 15)

Isso acontece pois, quando falamos de neoliberalismo – para além da
própria questão da governamentalidade11 que o circunda – falamos sobre a
forma da existência humana. Assim, seu funcionamento está vinculado a
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uma “fábrica de sujeitos neoliberais” (DARTOT; LAVAL, 2016, p. 321). É
como se o sujeito internalizasse o neoliberalismo, vivendo em um universo
de competição generalizada. Ou seja, não se trata apenas da “ação dos go-
vernantes, mas até a própria conduta dos governados” (DARTOT; LAVAL,
2016, p. 17). Dentro do capitalismo contemporâneo, que tem o neolibera-
lismo como sua razão, esta é uma das partes mais difíceis: o questionar. 

“Ainda não acabamos com o neoliberalismo”: é com essa frase que
Dardot e Laval tentaram afastar a ilusão da vitória sobre o sistema neoliberal
já em meados de 2009. Segundo os autores, muitos “[...] pensavam na Eu-
ropa e nos Estados Unidos que a crise financeira soara as badaladas finais
do neoliberalismo e que seria a vez do retorno do Estado e da regulação dos
mercados” (DARTOT; LAVAL, 2016, p. 13). Porém, na conjuntura atual,
quase uma década depois, constata-se que longe de afastar a lógica neoli-
beral, “a crise conduziu a seu fortalecimento, na forma de planos de auste-
ridade adotados por Estados cada vez mais ativos na promoção lógica da
concorrência dos mercados financeiros” (DARTOT; LAVAL, 2016, p. 13).
Sendo assim, ao contrário do que se pensava até então, constata-se que crises
podem ser, em grande medida, benéficas para o neoliberalismo, vez que “são
para ele uma ocasião para limitar-se... mas um meio de prosseguir cada vez
com mais vigor sua trajetória de ilimitação”. (DARTOT; LAVAL, 2016, p.
8).  Há, então, uma capacidade de fortalecimento na medida em que surgem
novas normas e instituições dentro do contexto de crise, de modo que o neo-
liberalismo termina por se intensificar.

Partindo dessas circunstâncias, fica quase impossível não pensar nas
palavras, talvez ultrapassadas, mas sempre convidativas para a reflexão, de
Marx: “Os proletários nada têm a perder, exceto seus grilhões. Têm um
mundo a ganhar” (MARX, 2015, p. 84). Aplicando em um contexto atual,
resta uma pergunta: afinal, o que mais poderiam perder aqueles que têm suas
existências pautadas por dispositivos que controlam vidas e orientam con-
dutas? Enfim, constata-se que “continuar a acreditar que o neoliberalismo
não passa de uma (...) crença, um estado de espírito (...) é travar o combate
errado e condenar-se à impotência” (DARTOT; LAVAL, 2016, p. 30).

II O MOVIMENTO INTITULADO “pRIMAVERA áRABE”. 
Por sua vez, a “Primavera Árabe” – termo pelo qual ficaram denominadas
as manifestações que eclodiram no Oriente Médio e no Norte da África no
final de 2010 – é popularmente conhecida pelo fenômeno que despontou
com a rebelião da sociedade civil contra a opressão causada pelos regimes
ditatoriais seculares de seus países, classificando-se, neste segmento, como
uma “luta pela democracia”12. No entanto, não se pode generalizar e sim-
plificar as razões que impulsionaram tal movimento, reduzindo-o como uma
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busca pela instauração de uma “democracia liberal ocidental”, como se este
fosse o sistema político ideal e sem lapsos13. 

Este marco na história do Oriente Médio não pode ser concebido como
uma reação a um fato isolado, mas antes como uma consequência de um
longo processo histórico que envolve, principalmente, relações de poder
econômico geradas pelo potencial petrolífero da região14. É preciso, inicial-
mente, contextualizar o histórico de subordinação da maioria dos Estados
que compõe a região ao antigo Império Otomano. Esta centralização e uni-
ficação de poder não só impediram seu crescimento individual como tam-
bém deixaram a região isolada do sistema internacional no cenário pós-in-
dependência (tardia, que apenas ocorreu de fato em 1970). Nestas
circunstâncias, se tornou propícia a retomada de poder por parte de famílias
reais regionais, instaurando-se monarquias, ou, mais tarde, repúblicas he-
reditárias, ambas caracterizadas por seu aspecto autoritário e não democrá-
tico15. Há, ainda, um processo de política externa que vem sendo construído
desde o final do século XIX, por parte das potências que fomentou e manteve
ditaduras nessas localidades16. 

Um dos principais fatores externos ao Oriente que ajudou na culmina-
ção do movimento foi a “política do medo”, engendrada após o fatídico 11
de setembro de 2001 – tornando o mundo árabe um alvo, um outro absoluto
pelo mundo ocidental. Começa-se a enxergar tal população como “intole-
rantes e fanáticos”, que devem ser controlados a qualquer custo em nome
da “segurança nacional”17, deixando-se aberta, assim uma importante ques-
tão relativa às condições econômicas da região – que após esta data, passou
a ser vista como um fator desestabilizador, mas com imensos recursos e po-
sição estratégica. Este cenário mostra que não é possível separar a luta desta
população contra as más condições nas quais estavam inseridas da forma
como o capitalismo vem se desenvolvendo nesta região.

Com a adoção de políticas neoliberais por alguns ditadores árabes
(como, por exemplo, os governos de Muamar al-Kadafi na Líbia e de Hosni
Mubarak, no Egito), os regimes procuraram se adaptar aos interesses das
grandes potências mundiais. O neoliberalismo permitiu que os ditadores
árabes ficassem mais ricos e mais corruptos, na exata medida em que a po-
pulação ficava mais empobrecida18. 

O Egito foi o segundo grande receptor de ajuda externa dos Estados Unidos
durante décadas, depois de Israel (sem contar os fundos gastos nas guerras e
ocupações do Iraque e Afeganistão). O regime de Mubarak recebeu cerca de
2 bilhões de dólares ao ano desde que assumiu o poder, em sua imensa maio-
ria para as forças armadas. Onde foi parar esse dinheiro? Em geral, foi para
empresas estadunidenses. O dinheiro vai para o Egito e logo volta para pagar
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aviões F-16, tanques M-1, motores de aviões, mísseis, pistolas e latas de gás
lacrimogêneo. 19

A falta de abertura política, somada a um modelo de desenvolvimento
político e econômico incapaz de gerar oportunidades de emprego20 (que se
agravou com a crise financeira de 2008) começou a ser sentida, principal-
mente, pelas camadas mais jovens da população – parte da sociedade civil
árabe mais importante para o despertar das manifestações. Com o aumento
no nível de alfabetização e educação da população do Ocidente nos últimos
anos, é natural que se tenha uma população mais informatizada21, somadas
à maior facilidade de acesso às mídias digitais22.  

Este contexto se mostrou favorável para despertar o “ideal revolucio-
nário” da população do Oriente após a concretização do episódio-estopim:
fato ocorrido na Tunísia, onde um manifestante ateou fogo no próprio corpo
como forma de protesto contra as condições de vida no país23. O sentimento
de identificação da coletividade com o indivíduo vitimado se mostra como
um fator de suma importância para o começo das mobilizações. Após a ins-
tauração do momentum revoltoso na Tunísia, o movimento expandiu-se ra-
pidamente, sendo que os sucessos e retrocessos em cada país motivavam e
desencorajavam os acontecimentos nos demais. Apesar da origem em
comum e das reivindicações semelhantes, o contexto e desenrolar da revo-
lução foram diferentes em cada país em questão24.  No Egito, ocorreu uma
das revoluções mais jovens e rápidas do movimento – após dezoito dias de
desobediência civil coletiva e radical por parte dos manifestantes, que re-
sistiram fortemente à repressão do aparato de força estatal25, o ditador Hosni
Mubarak assinou a sua renúncia.

O que é mais significativo neste cenário são os pretextos que geraram
na sociedade civil egípcia o desejo de ruptura com o status quo. Constata-
se que o desenrolar da revolução nada teve a ver com o ideal democrático
ovacionado pelo Ocidente – essa ao menos não era a concepção da popula-
ção em geral. O que o povo egípcio demandava, em verdade, era por justiça
social. Segundo Leila Bijos e Patrícia Almeida da Silva, em seu estudo de
caso sobre a revolução no Egito26, o maior problema enfrentado pela popu-
lação se dava pela falta de políticas públicas urbanas: o sistema de transporte
público era precário e seu preço aumentava gradualmente, alguns bairros
da capital sofriam problemas nas redes de saneamento básico, havia proble-
mas nos hospitais públicos das periferias, déficit de moradias, o preço da
cesta básica aumentou ocasionando a diminuição no poder de compra do
trabalhador, corrupção no governo, entre outros tantos motivos. Lamenta-
velmente, o insucesso da revolução se deu durante o regime de transição –
o poder foi repassado aos militares, que deram continuação às políticas do
antigo regime com uma nova roupagem. 
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Em síntese, as razões para o surgimento e desenvolvimento deste fe-
nômeno são bastante complexas. Seguindo a linha de pensamento de Revila
e Hovanyi:

[...] não se pode enquadrar a Primavera Árabe como um único acontecimento
histórico que transformou estrutural e culturalmente a região. As manifesta-
ções oriundas de Tunísia produziram três tipos de resultados nos países vizi-
nhos mediantes as condições geopolíticas e econômicas dos países e o perfil
dos atores envolvidos no conflito. Primeiro: quedas de governo (Tunísia, Egito
e Líbia); segundo: mudança na composição de governos, ou reformas políti-
cas (Jordânia, Omã, Marrocos) e terceiro: repressão armada sem fim identifi-
cado (Síria)27. 

Ainda, Slavoj Zîzêk vale-se da posição de Kant para apontar a Prima-
vera Árabe como um evento com potencial para despertar no resto do globo
sentimentos de identificação e liberdade, pelo seu cunho revolucionário:
“embora o progresso não possa ser provado, podem-se discernir sinais que
indicam que ele é possível”.28 Finalmente, o grande preceito do movimento
foi que ele se deu por meio de uma explosão de organizações heterogêneas
(de estudantes, mulheres, trabalhadores, etc.) nas quais a sociedade civil co-
meçou a articular seus interesses, independentemente das instituições esta-
tais e religiosas. Esta vasta rede de novas formas sociais, talvez, tenha sido
a principal conquista da Primavera Árabe29. 

III AS MANIFESTAÇõES ApORTAM NO BRASIL: AS
JORNADAS DE JUNhO DE 2013
Ocorreu no Brasil em junho de 2013 – data futura dos movimentos sociais
internacionais acima trazidos – uma onda de manifestações populares que
reuniu mais de um milhão30 de pessoas em mais de oitenta cidades, equipa-
rando-se, nesta dimensão, com três importantes momentos da história do
país: às passeatas estudantis de 1968, às greves e paralisações pré-golpe
civil-militar de 1964, ao movimento Diretas Já em 1984 e, finalmente, às
manifestações pró-impeachment do então Presidente da República Collor
de Mello31. Além de chamar a atenção pelo número de pessoas envolvidas,
chama atenção pela diversidade, apresentando pessoas das mais diversas
faixas-etárias e de diferentes classes sociais32.

Em linhas gerais, podemos dizer que o movimento tem seu estopim
principalmente nas cidades de Porto Alegre e São Paulo, pela convocação
do “Movimento Passe Livre” (MPL)33 contra o aumento de 20 centavos na
passagem do transporte público. Com o ganho de força dessa primeira reivin-
dicação, cresce na população um sentimento de confiança para trazer outras
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insatisfações à tona, ampliando e diversificando o movimento e atribuindo-
lhe um caráter heterogêneo. Dessa forma, as jornadas de junho foram ma-
nifestações que, no decorrer de seu percurso, não pareciam ter uma pauta
muito bem definida – havia reivindicação pelas mais variadas demandas,
como saúde, educação, não aprovação da PEC 37, etc34. Apesar dos dois
principais núcleos arquitetados, as exigências a respeito dos transportes pú-
blicos e políticas públicas aparecem no topo da lista de demandas. 

Os resultados de um governo de esquerda predominante no Brasil nos
últimos anos, capaz de diminuir os abismos da distribuição de renda no país,
associado a um razoável crescimento econômico35, não foram suficientes
para conter as manifestações e as insatisfações gerais da população – as ins-
tituições não funcionam como devem, o serviço público continuou (e con-
tinua) precário, entre tantos outros problemas. Enfim,  nem toda melhoria
das condições de vida é acessível com melhores salários ou com melhor dis-
tribuição de renda – depende-se, também, de políticas públicas urbanas.3 A
lógica “neoliberal”3 não foi rompida, e acaba por resultar em um governo
que tem como objetivo facilitar a ação do mercado38, gerando crise de re-
presentatividade política e esgotamento da democracia liberal - que pode
ser concebida de várias maneiras, como pelo fortalecimento do poder exe-
cutivo em detrimento do legislativo, com a valorização dos procedimentos
e da burocratização, ou com “ofertas políticas” colocadas como mercadoria
entre as quais o “cidadão-consumidor” deve escolher39. Diante deste qua-
dro, as desigualdades no acesso à serviços públicos aumentam progressiva-
mente, o que viabiliza maiores exclusões sociais.  

Nesta dialética, a cidade é vista como reprodução da força de trabalho
e como grande negócio. Apesar da iniciativa do Governo Lula de em 2009
retomar investimentos em habitação e saneamento, a cidades se orientaram
de forma desastrosa. O programa minha casa minha vida causou um boom
imobiliário, gerando o aumento de 153% nos preços dos imóveis de São
Paulo entre 2009 e 2012, causando uma espécie de “apartheid social” 40 –
de modo que esse cenário explica a importância do transporte público para
o eclodir das manifestações, pois,  embora a piora da mobilidade atinja a po-
pulação em geral, é das camadas de rendas mais baixas que ela vai cobrar o
preço4. Em suma, os manifestantes foram às ruas para denunciar uma nítida
necessidade de reforma no campo político – priorizando questões sociais.

É um mundo em que a ética neoliberal do intenso individualismo, que quer
tudo pra si, pode transformar-se em um modelo de socialização da personali-
dade humana. (...) Contudo, as falhas no sistema também são demasiado evi-
dentes. Vivemos cada vez mais em cidades divididas, fragmentadas e propen-
sas a conflitos.42
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O movimento, iniciado com um caráter progressista, posteriormente
abrangeu conservadorismos e reacionarismos presentes na sociedade bra-
sileira43, que, em sua maioria, reproduziam discursos e generalizações da
origem da crise no campo moral do já batido standart da corrupção, atri-
buindo essa como característica inerente somente aos políticos, aos partidos
e ao congresso44. Esta posição, altamente reducionista, reverbera um co-
modismo classificatório, além de ressalvar para diversas formas de fascis-
mo, no campo da negação da política. Deste modo, é claro que não havia
uma coexistência totalmente mansa entre os manifestantes – tratava-se de
uma esquerda radical e uma direita conservadora coexistindo no mesmo
contexto. Como dirá Scherer-Warren, nossa “democracia, ainda bastante
emergente, dificulta a negociação democrática de grupos antagônicos, como
os que estiveram presentes nas manifestações”45. 

É neste cenário, então, que existe a atuação de um dos grandes proble-
mas do país: a polícia. Desde o primeiro ato a polícia agiu de forma vergo-
nhosa e violenta. A ditadura militar qualificou de maneira bruta a violência
institucional das polícias contra seus opositores46, e essa lógica segue até
hoje. Há um “inimigo a ser vencido”, que supõe um adversário em busca do
poder. O método empregado inicialmente para dissuadir e neutralizar este
suposto “inimigo” é o de enquadramento criminal47 de suas condutas – se
este não é possível, a resposta é a repressão pura e simples ao movimento48.
A sujeição do manifestante a construção da figura do vândalo/delinquente/ini-
migo - utilizado pelo discurso da “grande mídia” – é fundamental para a
compreensão da razão pela qual, no seio de uma democracia (ao menos for-
mal), é possível instalar-se determinadas práticas/mecanismos de poder,
como, por exemplo, a utilização da violência e de prisões arbitrárias. Dessa
forma, é necessário entender os mecanismos de poder que estão postos, que
se mantém através de prisões, criminalizações e construção de um “inimigo
violento” por parte da imprensa. 

Em uma tentativa breve de analisar a criminalização das jornadas de
junho através de uma lente foucoultiana, poderíamos apontar diversas me-
didas coercitivas para inibir e reprimir o movimento. A governabilidade do
Estado, utilizada como meio de gestão de vidas, não está somente sustentado
pelas estruturas centrais de poder, mas também pelas operações de poder
que atuam no cotidiano – chamadas de “microfísica do poder”. O controle,
em suma, passa por várias instâncias de maior ou menor grau na sociedade.
Uma das funções do sistema criminal é, através da figura do delinquente e
da prisão, obter o domínio das informações sobre criminalidade e como as
formas de infringir a lei são realizadas, para então, geri-las. Diante de sua
procedência desconhecida há uma consequente utilização do sistema penal. 

Neste contexto, há a percepção de um novo agente no cenário, os cha-
mados black blocs – a eles “foi atribuída maior parte das ações, apesar desse
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ter sido apenas mais um grupo dentro do fenômeno.”49. Sendo assim, todos
os manifestantes, de certa forma, passam a ser relacionados com a figura
dos Black Blocs. Com esse processo de subjetivação do indivíduo por parte
do estado, as manifestações, que inicialmente foram vistas como positivas,
passam ter características negativas. Manifestantes passaram a ser vistos
como criminosos e inimigos. 

Nesse sentido, o Estado criou, dentro de sua compulsão biopolítica de
gestão de vidas, a figura do inimigo, causando medo na população – medo
este, que acabou sendo gerado pela ação estatal, por meio da polícia e pela im-
portante atuação midiática. A sensação de perigo desumaniza o outro, tornan-
do sua vida descartável (nua, afinal), e essa lógica permite a inserção de téc-
nicas de vigilância e controle, que são vistas como necessárias pela sociedade
– daí surge sua aceitação. Enfim, a polícia em seu papel de introduzir pessoas
no sistema criminal sendo testemunha de atos “violentos”, pois estavam pre-
sente nas manifestações, conjuntamente com a mídia que espalha notícia sobre
a o perigo que os manifestantes representam, criam, então, o cenário perfeito
para presença repressiva do estado com apoio intenso da população.

Neste paradigma, necessária a disposição para a alteridade. Pensar em
outra possibilidade dentro de um padrão capitalista não é fácil, pois, aos fa-
zermos isso, estamos de certa forma nos “auto incriminando”. A saída mais
fácil é, justamente, criminalizar o outro, atribuir a ele tudo que há de ina-
ceitável em nós mesmos. Fundamental, portanto, o reconhecimento de nossa
condição e co-pertencimento a uma sociedade na qual a injustiça, a violência
e o crime não são restritos apenas à alguns grupos. Quanto maior a indispo-
sição das pessoas em conceberem o outro como outro e se abrirem a uma
nova realidade, maior será a criminalização e repressão dos aparelhos en-
carregados para esta função utilizados pelo Estado50. 

IV CONCLUSÃO
Em síntese, poderíamos dizer que existiu grandes semelhanças em relação
aos três movimentos expostos. As pessoas, com uma imensa diversidade de
características, aderiram aos movimentos sociais em massa, assim, as ma-
nifestações chegaram a abranger extremos das sociedades. Existiu, também,
um processo de rejeição daquilo que estava posto, sem a definição concreta
do rumo que tomariam as manifestações. Manifestações essas, que nos três
casos, foram articuladas, em grande medida, através de redes sociais. Para
a organização dos movimentos, as redes foram extremamente importantes
para a estruturação da população, facilitando o amplo acesso de informações
e trazendo a capacidade de articulação de grandes grupos. 

Por último, em uma análise mais ampla, constata-se que a causa última
dos movimentos descritos anteriormente é a mesma: os efeitos diários do
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neoliberalismo. Ele transformou de forma abrupta o capitalismo e, conse-
quentemente, as sociedades. Tratamos de um sistema que se estende sinuo-
samente e influencia esferas em nível global (mas também individual), pro-
pagando uma lógica do capital para todas as relações humanas, dificultando
assim ações coletivas, já que todos os indivíduos são submetidos a uma con-
corrência que percorre integralmente os níveis da existência humana. Assim,
se “quisermos ultrapassar o neoliberalismo, abrindo uma alternativa positi-
va, temos que desenvolver uma capacidade coletiva que ponha a imaginação
política para trabalhar a partir de experimentações e das lutas do presente”.
(DARTOT; LAVAL, 2016, p. 9).  
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NOTAS

1 O presente ensaio se localiza dentro de pesquisa mais ampla realizada na
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul sob a orientação do Prof.
Dr. Augusto Jobim do Amaral.  

2 Graduanda em Direito e Filosofia pela PUCRS. Pesquisadora vinculado ao
Grupo de Pesquisa Criminologia, Cultura Punitiva e Crítica Filosófica (PUCRS).

3 Graduanda em Direito pela PUCRS. Pesquisadora vinculado ao Grupo de
Pesquisa Criminologia, Cultura Punitiva e Crítica Filosófica (PUCRS).

4 “A crise financeira de 2008 expôs a mediocridade do governo democrata
de Barack Obama, que frustrou muitos norte-americanos que acreditaram que ele
deteria a hegemonia financeira na política do pais” (ALVES, Giovanni. Occupy
- Movimentos de protestos que tomaram as ruas. São Paulo: Boitempo, Carta
Maior, 2012. p. 34).

5 Subprimes são financiamentos de alto risco, disponibilizados à uma popu-
lação que não tem dinheiro para fazer empréstimos. (CINTRA, Marcos & FARHI,
Maryse. A Crise Financeira e o Global Shadow Banking System. São Paulo:
Novos Estudos, CEBRAP, 2008. p. 35-55).

6 “[...] faliram bancos e outras instituições financeiras; depois foram os paí-
ses, tendo a Grécia como caso paradigmático e que estende sua sombra sobre
quase todos os Estados da Zona do euro”. (SADER, Emir. Occupy - Movimentos
de protesto que tomaram as ruas. São Paulo: Boitempo, Carta Maior, 2012. p. 84).

7 “A Primavera Árabe, nome pelo qual ficou conhecido o processo revolu-
cionário nos variados territórios árabes, teve início na Tunísia com a ‘’Revolução
Jasmim’’, quando um jovem tunisino, desesperado, se imolou com fogo, em 17
de dezembro de 2010. Este gesto despertou as consciências populares, que deixa-
ram o “muro do medo” e arrastam multidões para as ruas a desafiar o regime, até,
aqui, considerado um dos mais sólidos da região. As manifestações culminaram
com fuga do Presidente Zine El-Abidine Ben Ali, em 17 de janeiro de 2011, após
23 anos de ditadura”. (GUIDÈRE, Mathieu. O choque das revoluções árabes - da
Argélia ao Iémen, 22 países sob tensão. Lisboa: Edições 70, 2002. p. 25). 

8 “Precisamente, a governamentalidade, ao menos em sua forma especifica-
mente neoliberal, faz da conduta dos outros pela conduta deles para com eles mes-
mos o verdadeiro objetivo do que se deseja alcançar. A característica própria dessa
conduta para consigo mesmo, isto é, conduzir-se como uma empresa de si mesmo,
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é induzir imediata e diretamente certa conduta com relação aos outros: a da con-
corrência com os outros, vistos como empresas de si mesmos”. 9 (DARDOT, Pier-
re & LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo - Ensaio Sobre a Sociedade
Neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 27).

10 “[...] constituem-se de densa e complexa diversidade social exprimindo
a universalização da condição de proletariedade (os 99%). No caso europeu, mui-
tos dos manifestantes são jovens empregados, operários precários, trabalhadores
desempregados e estudantes de graduação subjugados pelo endividamento e in-
seguros quanto ao seu futuro.” (ALVES, Giovanni. Occupy - Movimentos de pro-
testos que tomaram as ruas. São Paulo: Boitempo, Carta Maior, 2012. p. 32).

11 “Especulação cínica das finanças de mercado, sucessão de bolhas cada
vez maiores, polarização crescente entre as classes, submissão à dívida bancária
das populações pobres e dos países periféricos etc.” (DARDOT, Pierre; LAVAL,
Christian. A Nova Razão do Mundo, p. 28)

12 Foucault entende a palavra governamentalidade como “o conjunto cons-
tituído pelas instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as
táticas que permitem exercer essa forma bem específica, embora muito complexa,
de poder que tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a
economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de seguran-
ça. Em segundo lugar, por “governamentalidade” entendo a tendência, a linha de
força que, em todo o Ocidente, não parou de conduzir, e desde há muito, para a
preeminência desse tipo de poder que podemos chamar de “governo” sobre todos
os outros – soberania, disciplina – e que trouxe, por um lado, o desenvolvimento
de toda uma séria de aparelhos específicos de governo [e, por outro lado], o de-
senvolvimento de toda uma série de saberes. Enfim, por “governamentalidade”,
creio que se deveria entender o processo, o\u antes, o resultado do processo pelo
qual o Estado de justiça da Idade Média, que nos séculos XV e XVI se tornou o
Estado administrativo, viu-se pouco a pouco “governamentalizado” (FOU-
CAULT, Michel. Segurança, território e população: curso dado no Collège de
France (1977-1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008, pp. 143-144).

13 Nas principais mídias, principalmente nos jornais de grandes circulações,
o movimento é conceituado como uma “luta por democracia”, como por exemplo,
em reportagens veiculadas no jornal O Globo. Disponível em: http://memoriaglo-
bo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/primavera-arabe/sobre.htm.
Acesso em: 19 de jun. 2017. 

14 “Embora (quase) todos apoiem com entusiasmo essas explosões demo-
cráticas, há uma luta oculta por sua apropriação. Elas são celebradas pelos círculos
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oficiais e por grande par te da mídia ocidental como se fossem iguais às revoluções
de veludo “pró-democracia” no Leste Europeu: um desejo de democracia liberal
ocidental, um desejo de ser como o Ocidente. É por isso que surge inquietação
quando se vê que existe outra dimensão nos protestos que estão acontecendo por
lá, uma dimensão à qual se costuma referir como demanda por justiça social.”.
ZIZEK, Slavoj. O ano que sonhamos perigosamente. São Paulo, Editora Boitem-
po, 2012, pg. 77. 

15 VISENTINI, Paulo Fagundes. A primavera árabe: entre a democracia e a
geopolítica do petróleo.  Revista Civitas – Revista de Ciências Sociais, Porto Ale-
gre, a. 2, n. 1, junho, 2002. Porto Alegre: Leitura XXI, 2012.

16 PULCINELI, Fernanda. O mundo árabe se movimenta: da transição de-
mográfica à Primavera Árabe. II Encontro Acadêmico Científico de Relações In-
ternacionais - A Inserção Internacional da América do Sul: Perspectivas e desafios.
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2014. Disponível em: <
http://www.pucgoias.edu.br/ArquivisWordpress/cursos/relacoes-
internacionais/anais-2-eacri.pdf#page=93>. Acesso em: 17 jun. de 2017. 

17 Nos meados de 1920, a região, que já tinha sido por muito tempo um
campo de ação comum ou rivalidade para cinco ou seis potências europeias, era
agora domínio da Grã-Bretanha e França. Mais tarde, com a alteração substancial
do pós-Segunda Guerra nas estruturas do poder, o alinhamento dos demais países
aos blocos Capitalista e Comunista seguia a lógica da influência do poder e da
oferta de benefícios (muitos deles, econômicos), contudo, os aspectos estratégicos
não deixavam de ser notados, tanto que, durante a administração do presidente
estadunidense Henry Truman, os Estados Unidos se envolveram na “Questão Pa-
lestina” que geraria (e gera) o ódio de grande parcela dos árabes até os dias de
hoje. COSTA, Renatho. Mais uma primavera histórica, os árabes plantam flores
no deserto. Revista Conjuntura Austral. Vol. 2, no. 5, Abr.Mai, 2011.

18 PEREIRA, Gustavo Oliveira de Lima. Bem vindo ao deserto dos direitos
humanos: o 11 de setembro e o choque de fundamentalismos. Direitos Humanos
e Terrorismo, Porto Alegre, EDIPUCRS, 2014, pg. 53.

19 FERABOLLI, Silvia. Entre a revolução e o consenso: os rumos da Pri-
mavera Árabe. Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 51, p. 102, jan./jun. 2012.

20 VAZ, Julio. Quando as empresas preferem ditadores à democracia. Dis-
ponível em: < http://adcefetrj.org.br/arquivos/informe_427.pdf>. Acesso em 16
de julho de 2017.
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21 A juventude, além de enfrentar o desemprego, era tida como “não empre-
gável” pela falta de incentivo do governo para atividades voltadas aos setores in-
dustriais privados, combinada com a carência de postos de trabalhos públicos,
onde as vantagens são maiores. Essa é a consequência do modelo econômico “ren-
tista” (ou “retier state”), que é amplamente dependente da atividade extrativista
para a geração de renda nacional, o que acaba afetando a maioria dos estados do
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HATT, Andrew. As revoluções árabes e a comunicação digital. Política Externa,
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deste mundo”. AMIN, Samir. Primavera Árabe? Temporalis, Brasilia, ano 10,
n.20, p.221-252, jul./dez. 2010.

26 É importante contextualizar tal situação. Conforme narrou Manuel Cas-
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A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E O SEU PAPEL NO
COMBATE À VIOLÊNCIA POLICIAL

Andrea Ana do Nascimento1

Fernanda Koch Carlan2

Resumo: A presente pesquisa objetiva analisar se a Audiência de Custódia
pode ser compreendida como um mecanismo de combate à violência po-
licial, tendo em vista a implementação do instituto da Audiência de Custó-
dia no ordenamento jurídico brasileiro. Abordaremos uma das finalidades
dessa audiência, qual seja, a de apuração de eventual violência policial
cometida pelos agentes policiais quando da prisão em flagrante dos cida-
dãos. Nesse sentido, considerando a ineficiência estatal em implementar
mecanismos de controle da atividade policial a fim de conter a violência
policial, buscou-se, por meio da pesquisa empírica, analisar a eficácia da
audiência de custódia na apuração, constatação dos casos de violência
policial trazidos nessas audiências realizadas na Cadeia Pública da cida-
de de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em última análise verificou-se que
a audiência de custódia, se bem utilizada pelos atores jurídicos, bem como
em conjunto com outros mecanismos de controle da atividade policial,
pode ser compreendida como um mecanismo de combate à violência po-
licial no sentido de dar maior visibilidade a essa violência, bem como de
minimizar a incidência da mesma pelos agentes policias.

Palavras-chave: Audiência de custódia. Violência policial.

Abstract:The present research aims to analyze if the Custody Hearing can
be understood as a mechanism to combat police violence, in view of the re-
cent implementation of the Custody Hearing institute in the Brazilian legal
system. In this regard, we will address one of the purposes of this hearing,
which is, to investigate possible police violence committed by police officers
when they arrest the citizens in flagrant crime. In this sense, considering the
state inefficiency in implementing mechanisms to control police activity in
order to contain police violence, we sought, through empirical research, to
analyze the effectiveness of the custody hearing in the investigation, finding
cases of violence police officers brought to these hearings held at the prison
establishment of the city of Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ultimately it was
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found that the custody hearing, if well used by legal actors, as well as in con-
junction with other police control mechanisms, can be understood as a mech-
anism to combat police violence in order to give visibility to this violence, as
well as to minimize the incidence of violence practiced by the police.

Keywords: Custody Hearing; Police Violence.

INTRODUÇÃO
Este artigo tem por objetivo abordar o instituto da audiência de custódia como
possibilidade de mecanismo de combate à violência policial no Brasil. Nesse
sentido, a presente pesquisa tratará sobre uma das finalidades da audiência
de custódia, qual seja, a de verificar as condições pessoais (físicas ou psíqui-
cas) do cidadão privado de liberdade, em razão de eventual violência policial
que tenha sofrido quando da sua prisão em flagrante, bem como buscará com-
preender em que medida essa apuração da violência policial em audiência de
custódia combate a violência praticada pelos agentes policiais.

O debate sobre violência policial se evidencia em razão de uma heran-
ça autoritária sempre presente na sociedade brasileira, denominada por Pi-
nheiro (1991) como autoritarismo socialmente implantado. 

Outra concepção que reforça a violência policial no Brasil diz respeito
à forma com que o Estado exerce o seu controle social na contenção da cri-
minalidade, legitimando a utilização de práticas repressivas e abusivas
pelas forças de segurança em detrimento de práticas que visem à prevenção
da criminalidade.

Costa (2004), em estudo sobre a violência policial, aqui, mais especi-
ficamente, sobre a violência, afirma que o problema não é o conflito social,
que surge em razão de elementos dissociativos da sociedade, mas sim os
mecanismos sociais disponíveis para dirimi-lo. Assim, a violência policial
existente no Brasil, ainda que muitos autores não entendam se tratar de uma
política deliberada do Estado, é uma política, no mínimo, omissa no que diz
respeito às práticas violentas cometidas pelos agentes policiais para com os
cidadãos mais estigmatizados pela sociedade. 

Nesse contexto, buscaremos demonstrar que a audiência de custódia,
se bem utilizada (levando em consideração as garantias que visa assegurar),
se apresenta como mecanismo para dirimir as omissões do Estado no que se
refere à violência policial praticada contra os cidadãos presos em flagrante.

A audiência de custódia é garantia prevista em diversos Tratados Inter-
nacionais de Direitos Humanos e tem como finalidade exercer um controle
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imediato da legalidade e necessidade da prisão em flagrante, bem como de
verificar a situação pessoal do indivíduo privado de liberdade, em razão de
eventual tortura ou maus tratos policiais que tenha sofrido quando da sua
prisão. Por oportuno, utilizamos a Convenção Americana dos Direitos Hu-
manos como base normativa da presente pesquisa. A CADH, também co-
nhecida como Pacto San José da Costa Rica, a qual o Brasil é signatário
desde 1992, dispõe em seu artigo 7.5 que “Toda pessoa presa, detida, ou re-
tida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra auto-
ridade autorizada por lei a exercer funções judiciais (...)”. 

Há de se considerar, nesse sentido, que a audiência de custódia já se
consagrou no Brasil e se projeta como um paradigma internacionalmente
aceito de processo penal justo que busca humanizar o processo penal brasi-
leiro (PAIVA, 2015), ainda que não exista legislação nacional tratando sobre
o tema da audiência de custódia, embora a Resolução 213/2015, do Conse-
lho Nacional de Justiça já tenha se consagrado no Brasil a fim de dispor
sobre o instituto em âmbito nacional.

Nessa linha, antes de apresentar os resultados da pesquisa empírica, cabe
fazer um breve debate sobre violência policial no Brasil e, posteriormente,
analisar de forma mais cuidadosa em que contexto a audiência de custódia
surge no Brasil, seu papel e possibilidade no combate à violência policial.

BREVE pANORAMA ACERCA DA VIOLêNCIA pOLICIAL
NO BRASIL
Inicialmente, cumpre referir que a violência policial no Brasil evidencia-se
pela herança autoritária presente na sociedade brasileira desde o período da
colonização, tendo ganhado força em diferentes momentos históricos, a
exemplo da ditadura militar, sem se perder nos dias de hoje, ainda que for-
malmente o regime autoritário tenha se rompido com a promulgação da
Constituição Federal Brasileira de 1988, o que “não significou, na área da
segurança pública, um deslocamento direto de um padrão de atuação mar-
cadamente violento e autoritário das polícias para um padrão de policiamen-
to democrático e alinhado às demandas dos cidadãos.” (BUENO, 2014)

Assim sendo, ainda que um regime democrático tenha se instaurado no
Brasil a partir de 1988, não houve mudança significativa nas instituições de
segurança pública que alterasse as formas repressivas e autoritárias de con-
trole da violência por parte dos policiais. Sob essa perspectiva, há muito pre-
sente na sociedade brasileira o que Pinheiro (1991) conceitua como autori-
tarismo socialmente implantado, que, resumidamente, é o autoritarismo que
não termina com o colapso das ditaduras.

Outro aspecto que reforça a violência policial no Brasil relaciona-se
com o aumento da violência urbana, que culmina na demanda dos cidadãos
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por mais segurança e punição, fato que está diretamente ligado com a forma
com que o Estado exerce o seu controle social na contenção da criminalida-
de, legitimando a utilização de práticas repressivas e abusivas pelas forças
de segurança, conforme indicado por Costa (2004).

Nessa linha, o Atlas da Violência 2017, publicado em junho do referido
ano pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública (FBSP), revela e reforça que tanto a letalidade
policial quanto a vitimização policial são produtos “de um modelo de en-
frentamento à violência e criminalidade que permanece insulado em sua
concepção belicista, que pouco dialoga com a sociedade ou com outros se-
tores da administração pública.”.

Adorno e Dias (2014, p.56), citam diversas chacinas ocorridas em
razão da violência abusiva exercida pelos agentes de segurança pública e,
em última instância, pelo Estado:

Massacre do Carandiru em São Paulo (1992), Chacinas da Candelária e de
Vigário Geral no Rio de Janeiro (1993), Massacre de Eldorado dos Carajás no
Pará (2005), a reação das forças de segurança aos ataques do PCC em São
Paulo, em 2006 e em 2012, as inúmeras incursões policiais que resultaram
num grande número de mortes de suspeitos de integrarem o PCC e que, ao
que tudo indica, foi o estopim para a deflagração de uma crise que elevou sig-
nificativamente a taxa de homicídios no Estado.

Ainda, referem os autores que essas chacinas, pelas quais se tem notícia
em razão da repercussão midiática, não são práticas excepcionais, haja vista
que os abusos praticados pelos policiais ocorrem com frequência no coti-
diano das periferias.

Destarte, o Estado acaba por legitimar o uso da violência ilegal para
com as classes estigmatizadas como inimigos da sociedade (Zaffaroni,
2015), quais sejam as classes mais pobres.

Parte da população que sofre essa repressão pelo Estado (com o apoio
da sociedade) vive em constante regime de exceção paralelo, expressão uti-
lizada por Pinheiro (1991), que reside na ideia de que para pobres, miserá-
veis e indigentes, estigmatizados pela sociedade e que constituem a maioria
da população brasileira, existe um ininterrupto regime de exceção paralelo,
independentemente de se estar vivenciando as formas de regime autoritário
ou democrático. 

Nessa perspectiva e, de acordo com Silveira (2015), a herança autori-
tária, somada às demandas punitivas presentes na sociedade brasileira em
razão do aumento da violência urbana, bem como em razão da forma repres-
siva com que o Estado controla essa criminalidade, fazem com que as ins-
tituições de segurança pública exerçam suas atribuições de forma ilegal,
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agravando um padrão de atuação violento que já faz parte da história social
e política das instituições policiais. 

A Constituição Federal Brasileira prevê, no artigo 144, que é dever do
Estado tratar das questões relacionadas à Segurança Pública. Logo, é o Es-
tado quem legitima e autoriza a utilização da força física pelos agentes de
segurança pública “para a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio.”

Nesse sentido, manifesta Bueno (2014, p.511) que “A instituição poli-
cial constitui o principal mecanismo encontrado pelo Estado moderno de
garantir a manutenção da lei e da ordem, tendo, portanto, a prerrogativa do
uso da força como ato legítimo e constitutivo de sua função”.

Tal entendimento remete ao monopólio estatal legítimo da violência,
conceituado por Weber como um elemento fundamental para a conservação
do Estado. Para Weber (1992, p.98), o Estado é uma relação de homens, de-
tentores do poder, dominando outros homens, que se mantém por meio da
violência legítima. 

Nessa perspectiva, Adorno e Dias (2014, p. 192) questionam se faz sen-
tido falar, atualmente, na “fórmula weberiana” de monopólio estatal da vio-
lência no Brasil, tendo em vista que a violência endêmica está cada vez mais
propagada na sociedade brasileira, a exemplo do tráfico de drogas e armas.
E em resposta a esses crimes, a violência policial ilegítima no exercício os-
tensivo de suas funções ao reprimir tais crimes.

O resultado da violência endêmica, tendo como foco a violência poli-
cial, gera na sociedade um descrédito para com a polícia e o sistema crimi-
nal, tendo em vista que os abusos excessivos praticados pelos policiais di-
ficilmente são encaminhados e apurados pela justiça, sendo os casos
extremos, mas não raros, de lesão corporal ou morte convertidos em autos
de resistência ou autos de resistência seguida de morte e, quando feitas as
denúncias contra os policiais, acabam por ser arquivadas. De acordo com
Sudbrack (2008, p.58), invertem-se, assim, os papéis, pois a vítima do as-
sassinato passa a ser a autora de um delito de resistência. 

Tamanho é o número de incidentes registrados nas delegacias brasilei-
ras como autos de resistência e resistência seguida de morte, que foi publi-
cada uma Resolução conjunta do Conselho Superior de Polícia e Conselho
Nacional dos Chefes da Polícia Civil no Diário Oficial da União no início
do ano de 2016 a fim de abolir dos boletins de ocorrência e inquéritos poli-
ciais os termos autos de resistência e resistência seguida de morte, pois ge-
néricos e carregados de omissão por parte de quem os lavra.

Muniz e Proença Jr. (2014, p.500), constatam que quando há descrédito
dos cidadãos para com a polícia, suas atividades passam a ser vistas como
um instrumento de opressão, não havendo mais aceitação da população
quanto às soluções policiais. “Nesses casos, a polícia passa a ser percebida
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como invasora, uma força de ocupação: ilegítima, ainda que possa estar le-
galmente respaldada”.

Sobre as consequências dessa depreciação para com os agentes de se-
gurança pública, Sérgio Adorno e Camila Dias (2014, p. 194) referem que
“recai sobre as instituições responsáveis pela distribuição e aplicação das
sanções aos culpados de crimes e práticas violentas”, apelando os cidadãos
para a segurança privada, muitas vezes ilegal, ou até mesmo para a justiça
com as próprias mãos.

Desta forma, constata-se que a violência policial é muitas vezes impu-
tada aos próprios agentes de segurança pública em razão de uma falta de dis-
ciplina dos mesmos, sem a observância de que tal comportamento é, segun-
do Sudbrack (2008), consequência de uma política deliberada do Estado.

Zaccone (2015, p. 26), afirma que o uso da força policial ao patamar
de massacre tem a compactuação de diversos setores, referindo que “para o
arquivamento de qualquer inquérito policial se faz necessária uma decisão
do detentor da titularidade do direito de ação, o Ministério Público, com in-
tervenção do juiz de direito como fiscal do princípio da legalidade”, não po-
dendo o inquérito ser arquivado pela própria autoridade policial, conforme
dispõe o artigo 14, do Código de Processo Penal. 

Seguindo essa linha, o autor utiliza a expressão “forma jurídica da le-
talidade estatal”, sob o entendimento de que se está diante de execuções su-
márias legitimadas também pelo sistema penal (Ministério Público, Judi-
ciário, etc.).

Assim, o(des)controle do Estado em relação à violência policial, ato
ilegítimo de uso excessivo da força praticado por agentes de segurança pú-
blica, pode ser compreendido em razão da perda deliberada do monopólio
estatal sobre o uso legítimo da violência, na medida em que o próprio Esta-
do, com a compactuação de diversos setores, se omite em alterar o panorama
da violência endêmica, mantendo-se estagnado.

AUDIêNCIA DE CUSTÓDIA NO BRASIL
A audiência de custódia, também conhecida como audiência de garantia ou
audiência de apresentação, se baseia na condução do preso, sem demora, à
presença de uma autoridade judicial a fim de averiguar a legalidade e neces-
sidade da prisão, bem como questões relativas à integridade física e psíquica
do preso quando da sua detenção. É garantia prevista em diversos tratados
Internacionais de Direitos Humanos, quais sejam o Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, a Convenção Européia de Di-
reitos Humanos e a Convenção Americana dos Direitos Humanos. 

Por oportuno, ao tratarmos sobre a audiência de custódia, é de suma
importância referir em que contexto ela começou a ser abordada no Brasil
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e porque sua aplicação se tornou tão emergente no panorama jurídico atual.
Fato notório é que o Brasil é um dos países que mais prende, estando,

atualmente, em 4º lugar no ranking de maior população carcerária mundial,
de acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de
junho de 2014. Constata-se, ainda, que o número de encarcerados cresce a
cada ano no país, conforme se extrai do levantamento feito pelo Departamento
Penitenciário Nacional e Fórum Nacional de Segurança Pública publicados
em 2015 no 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apontam que
entre 1990 e 2014 o número de presos no Brasil triplicou. Contextualizando
tal crescimento, no ano de 2013 o número absoluto de presos era de 574.027,
passando em 2014 para um número absoluto de 607.373 encarcerados.

As estatísticas são ainda mais alarmantes ao apontarem que do número
absoluto de presos, 41% deles, ou seja, 250.213 custodiados não foram se-
quer condenados. O Departamento Penitenciário Nacional além de apurar
os dados anteriores, identificou que cerca de 60% dos presos provisórios
das unidades prisionais que informaram os dados, estava há mais de 90 dias
aguardando julgamento. 

À vista desse encarceramento crescente, e segundo os dados do INFO-
PEN, o cenário consegue ser ainda mais desfavorável dada a superlotação
dos presídios brasileiros, que têm um déficit de 206.307 vagas. 

Somado às estatísticas apresentadas, o Brasil foi denunciado por di-
versas entidades de direitos humanos à Comissão Interamericana de Direitos
Humanos ante as condições precárias e violações de diversos direitos nos
presídios brasileiros, a exemplo do Presídio Central de Porto Alegre em ja-
neiro de 2013.  Em dezembro de 2013 a Comissão Interamericana de Direi-
tos Humanos da Organização dos Estados Americanos concedeu liminar a
fim de que o Brasil protegesse a vida e integridade física dos encarcerados,
bem como tomasse medidas a fim de minimizar a situação de superlotação
e condições precárias do Presídio Central de Porto Alegre, situação que, no
entanto, permanece até hoje.

Wacquant (1999, p.11), já denunciava o estado caótico dos presídios
do Brasil em nota aos leitores brasileiros: “É o estado apavorante das prisões
do país, que se parecem mais com campos de concentração para pobres, ou
com empresas públicas de depósito industrial dos dejetos sociais, do que
com instituições judiciárias servindo para alguma função penalógica – dis-
suasão, neutralização ou reinserção.”.

Essa incansável amostra de dados aliada às manifestas violações aos
direitos humanos a que são submetidos os presos, há muito tempo apontam
para a falência do cárcere brasileiro.

Nesse panorama, a audiência de custódia começa a ser adotada no Brasil
num contexto de presídios superlotados e bárbaras violações aos direitos hu-
manos, onde a excepcionalidade da segregação cautelar já se tornou a regra. 
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Nesse sentido, Caio Paiva, ao tratar sobre a audiência de custódia, re-
fere que tal trabalho tem como propósito pensar a prisão a partir do Direito
Internacional dos Direitos Humanos, ainda que pareça incoerente dialogar
sobre prisão e direitos humanos ao mesmo tempo, em razão de ser a prisão
a negação máxima dos direitos humanos.

Por fim, refere Paiva (2015) que a audiência de custódia surge como
instrumento de contenção do poder punitivo e deve ser vista não como uma
solução para todos os problemas do encarceramento, mas como uma tenta-
tiva de minimizá-los.

AUDIêNCIA DE CUSTÓDIA: MECANISMO DE COMBATE
À VIOLêNCIA pOLICIAL?
A violência policial, como estudado e sumamente ilustrado no presente ar-
tigo, não é prática incomum no Brasil, haja vista sua naturalização perante
as instituições policiais e a sociedade como um todo, ante uma herança au-
toritária sempre presente, bem como em razão de uma política deliberada
do Estado que tem a compactuação de diversas instituições, a exemplo do
Judiciário e Ministério Público, que silenciam frente à constatação dos abu-
sos policiais praticados.

Para dar prosseguimento e compreendendo que a audiência de custódia
tem como uma de suas finalidades, justamente, a apuração de casos de arbi-
trariedades cometidas por policiais quando da prisão em flagrante de cida-
dãos e, considerando a deficiência do Estado brasileiro em implementar me-
canismos de controle da atividade policial a fim de combater o uso ilegítimo
da força pelos agentes policiais, buscamos demonstrar a possibilidade de ser
a audiência de custódia um mecanismo de combate à violência policial.

Com o intuito de fortalecer a argumentação proposta, desenvolvemos
nosso debate a partir da análise de dados coletados em pesquisa empírica,
realizada no âmbito do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segu-
rança e Administração da Justiça Penal (GPESC – PUCRS) e analisada, ini-
cialmente, no Trabalho de Conclusão de Curso de Direito da segunda pes-
quisadora. Assim, foram observadas 35 audiências de custódia na Cadeia
Pública da Cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Igualmente, foram
realizadas entrevistas semiestruturadas com os operadores dessas audiências
de custódia (um juiz, um promotor e uma defensora pública) no mês de ou-
tubro de 2016.

Ressalta-se que o local onde são realizadas as audiências de custódia no
Brasil varia conforme o Estado. Não há, por hora, estabelecimentos unifor-
mizados em todas as Comarcas para a realização dessas audiências. Portanto,
fica a cargo dos Tribunais Estaduais estipularem em suas resoluções como e
onde as audiências de custódia serão realizadas, considerando as viabilidades,
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peculiaridades e dificuldades de cada Estado na realização dessa audiência
de apresentação. 

No Estado do Rio Grande do Sul, a partir da Resolução nº 213/2015
do CNJ (que entrou em vigor em fevereiro de 2016), houve a criação da
Resolução nº 1143/2016 pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Sul que estipulou que as audiências de custódia da
cidade de Porto Alegre sejam realizadas pelo serviço de plantão, diaria-
mente, inclusive em dias não úteis, a partir das 9:30 da manhã junto à Ca-
deia Pública de Porto Alegre e à Penitenciária Feminina Madre Pelletier.
Essa mesma resolução estabelece que sejam realizadas audiências de cus-
tódia no interior do Estado, ressaltando que a implementação da audiência
nas demais Comarcas do interior do Estado será gradativa, de acordo com a
disponibilidade orçamentária.

Cabe explanar os procedimentos previstos na Resolução nº 213/2015,
do CNJ, no que concerne à violência policial, pois vêm sendo utilizados como
base normativa para as audiências de custódia em todo o Brasil. Inicialmente,
o artigo 8º, VI, da Resolução em apreço, informa sobre a necessidade de o
juiz que preside a audiência perguntar à pessoa presa em flagrante sobre o
tratamento recebido nos locais por onde passou antes da audiência de custó-
dia, bem como questionar sobre a ocorrência de tortura ou maus tratos.

Prosseguindo, passamos a análise dos dados coletados em audiências
de custódia realizadas na Cadeia Pública a fim de discutir acerca dos casos
de violência policial observados. Assim, na medida em que o juiz(a) per-
guntava aos cidadãos custodiados se sofreram algum tipo de agressão poli-
cial, os dados que aqui serão apresentados eram coletados.

Ressalta-se que em 12, das 35 audiências observadas na Cadeia Pública
de Porto Alegre, os cidadãos apresentados, quando questionados sobre a
ocorrência de violência policial, alegaram algum tipo de agressão quando
da sua prisão em flagrante.

Ademais, houve dificuldade em constatar nessas observações qual o tipo
de violência policial sofrida pelos cidadãos presos em flagrante, haja vista que
os questionamentos feitos tanto pelo(a) juiz(a) ou defensor(a) sobre a violên-
cia policial, não tinham o condão de esclarecer esse dado, o que restou defi-
nido em razão da narrativa que cada preso deu em cada caso concreto.

Ante a dificuldade acima demonstrada, não identificamos nenhum caso
de tortura a partir da narrativa feita pelos presos que, quando questiona-
dos, alegaram agressões físicas e, em apenas dois casos, narraram ameaça
e enxerto de drogas por parte dos policiais responsáveis pelas suas prisões
em flagrante.

Dos 12 casos em que os indivíduos alegaram ter sofrido algum tipo de
violência policial, em cinco foi possível observar lesões visíveis de agres-
sões, a exemplo de marcas de socos e/ou cassetetes, pontos e curativos.
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Nesse caso, como as audiências de custódia são sempre filmadas, o juiz(a)
posicionava a câmera no local das agressões com o intuito de registrá-las.

Retomando as disposições da Resolução nº 213/2015, do CNJ, agora
no que se refere a necessidade à realização de exame de corpo de delito
quando da prisão em flagrante, assim dispõe o inciso VII: 

[...] determinando sua realização nos casos em que: a) não tiver sido realizado;
b) os registros se mostrarem insuficientes; c) a alegação de tortura e maus tra-
tos se referir a momento posterior ao exame realizado; d) o exame tiver sido
realizado na presença de agente policial, observando-se a Recomendação CNJ
49/2014 quanto à formulação de quesitos ao perito. (CONSELHO NACIO-
NAL DE JUSTIÇA, 2015).

Cumpre referir que nos cinco casos de lesões aparentes houve o ques-
tionamento pelo juiz(a) sobre a realização do exame de corpo de delito. Em
um desses casos, o preso não havia sido encaminhado para o Departamento
Médico Legal para a realização do exame antes da realização da audiência
de custódia. Nos outros quatro casos, houve a realização do exame de corpo
de delito após as agressões, porém, todos os presos alegaram que os policiais
estavam presentes no momento do exame. Assim, nos cinco casos referidos,
a defesa dos presos requereu que fosse (re)feito o exame.

Em dois dos pedidos de novo exame de corpo de delito, os presos solici-
taram que o exame não fosse refeito, logo, não fosse a violência apurada, em
razão do receio que tiveram em ser perseguidos pelos agentes policiais, pois
em ambos os casos, os custodiados alegaram que conheciam os policiais res-
ponsáveis pela agressão. Num dos casos, o juiz, em conjunto com a defesa e o
preso, entenderam que era melhor não realizar novamente o exame, ante a ale-
gação de possível “perseguição” pelo policial para com o indivíduo (esse foi
um dos casos em que o preso alegou enxerto de drogas quando da sua prisão
em flagrante). No outro caso, o juiz manteve o pedido de realização de novo
exame de corpo de delito, por entender que a agressão sofrida foi gravíssima.

Ainda, nos sete casos restantes em que os indivíduos mencionaram ter
sido vítimas de violência policial, mas sem lesões aparentes, não houve
preocupação dos operadores da audiência de custódia em apurar a violência
narrada em cinco deles. Em apenas um, desses sete casos, o juiz(a) entendeu
por apurar a violência policial, haja vista ter o preso informado que reco-
nhecia os policiais que o agrediram. No outro caso, o preso foi questionado
se tinha interesse em apurar o abuso sofrido, momento em que respondeu
não querer apurar a violência policial enfrentada.

Acerca do perfil dos indivíduos que sofreram essa violência policial,
os operadores das audiências de custódia foram entrevistados – no mês de
outubro de 2016 - a fim de elucidar tais dados.
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O juiz entrevistado relatou não reconhecer um perfil recorrente dos ci-
dadãos que sofreram violência policial e foram apresentados em audiência
de custódia, mas refere que normalmente são pessoas pobres, negras, de baixa
escolaridade e baixa renda. Já o Promotor e a Defensora Pública entrevistados
não perceberam um perfil frequente nos flagrados apresentados em audiência
de custódia que alegaram ter sofrido algum tipo de violência policial.

Ainda, questionados sobre a vinculação entre o crime cometido e a vio-
lência policial sofrida, o promotor e o juiz entrevistados complementaram
suas respostas, relatando o promotor que os cidadãos que sofrem a violência
policial são os que normalmente cometem crimes de violência ou grave
ameaça, referindo o juiz que a violência policial tende a ser maior nos delitos
de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma, pois são os mais recor-
rentes em termos de flagrante. Não obstante, a Defensora Pública alegou
não perceber vinculação da violência policial com o delito praticado.

pROCEDIMENTOS ADOTADOS ApÓS A CONSTATAÇÃO
DA VIOLêNCIA pOLICIAL
Após análise das audiências de custódia que atentaram para casos de violência
policial, passamos a expor quais foram as medidas adotadas pelos operadores
dessas audiências após a constatação da violência narrada pelos custodiados.

Conforme dispõe o art. 11, da Resolução nº 213/2015, do CNJ, se a pes-
soa presa em flagrante narrar que sofreu tortura ou maus tratos, devem ser
registradas e adotadas as providências cabíveis a fim de apurar tais fatos.

No que se refere ao registro da violência policial constatada nas au-
diências realizadas no Presídio Central de Porto Alegre, todas as audiências
de custódia foram gravadas e, desta forma, as narrativas feitas pelos presos
em relação à violência policial foram registradas em vídeo. Ainda que os re-
gistros tenham sido mais enfáticos nos casos de lesões corporais aparentes.

Já as providências adotas pelo(a) juiz(a) a fim de apurar os fatos de vio-
lência policial relatados nas audiências observadas, foram no sentido de en-
caminhar ofício à Promotoria dos Direitos Humanos, do Ministério Público
do Rio Grande do Sul e ao Núcleo de Defesa em Direitos Humanos, da De-
fensoria Pública do Rio Grande do Sul.

Assim, nas 12 audiências de custódia que atentaram para casos de vio-
lência policial, houve o encaminhamento de ofício para esses dois órgãos
em seis dessas audiências. 

Nas entrevistas feitas com o juiz, promotor e defensora pública, ao
questioná-los sobre qual o procedimento adotado por eles quando constatada
a violência policial em audiência de custódia, o juiz entrevistado mencionou
que, primeiramente, dependendo do tipo de violência sofrida, encaminha o
flagrado ao atendimento médico a fim de verificar sua situação ou, caso não
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constate gravidade nos fatos, submete o cidadão ao exame de corpo de de-
lito, se ainda não tiver sido apurada a lesão. A Defensora Pública respondeu
no mesmo sentido de encaminhar o preso à realização do exame de corpo
de delito, caso ainda não tenha sido feito o exame ou tenha sido constatado
que os policiais estavam presentes na hora do exame de corpo de delito uma
vez realizado. 

Dando continuidade, tanto o juiz, quanto a defensora pública alegaram
que são “termos de praxe” da audiência de custódia o encaminhamento de
ofícios ao Núcleo de Defesa em Direitos Humanos, da DPE-RS, à Promo-
toria dos Direitos Humanos, do MP-RS e ao Comando de Policiamento da
Capital, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, (haja vista que a narrativa
da agressão ocorre principalmente nas prisões em flagrante que são feitas
pelos policiais militares, responsáveis pelo controle ostensivo). Mencionou
o juiz que em uma situação específica de violência policial cometida pela
Polícia Civil, foi encaminhado ofício para a Corregedoria Geral da Polícia
Civil, do Rio Grande do Sul (COGEPOL).

O promotor alegou que o procedimento adotado em audiência de cus-
tódia quando constatada a violência policial é o de encaminhamento de ofí-
cio à Promotoria de Direito Humanos do MP-RS, ao Núcleo de Defesa em
Direitos Humanos, da DPE-RS e as Corregedorias de Polícia, desconhecen-
do o encaminhamento de ofício ao Comando de Policiamento da Capital da
Brigada Militar.

No que se refere ao encaminhamento de ofício aos órgãos internos de
controle da polícia, tanto o juiz quanto a defensora pública, mencionaram
que quando as audiências de custódia começaram a ser realizadas no PCPA,
no ano de 2015, os ofícios eram encaminhados às Corregedorias de Polícia
(civil ou militar, dependendo do caso), mas que houve pedido da Brigada
Militar para que esses ofícios fossem enviados a partir de então para o Co-
mando de Policiamento da Capital.

Ante o acima narrado, percebemos nas audiências de custódia obser-
vadas que não houve nenhum encaminhamento para o Comando de Policia-
mento da Capital da Brigada Militar. Em outras palavras, os responsáveis
pelo controle interno da atividade policial não foram informados desses
casos, pelo menos não diretamente pela via da audiência de custódia.

Quanto aos encaminhamentos feitos à Promotoria dos Direitos Huma-
nos, do MP-RS, em conversa com a promotora responsável por esse setor, a
mesma esclareceu que analisa as demandas recebidas a fim de realizar inqué-
rito civil informando sobre os casos de violência policial constatados nessas
audiências que são remetidos à promotoria. Referiu que quando percebe
algum tipo de agressão por parte dos policiais envia ofícios para as Corre-
gedorias de Polícia do Estado e Comando de Policiamento da Capital para
que os mesmos investiguem, porém, argumentou que eventuais denúncias
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aos agentes policiais são feitas, em verdade, pelas Promotorias de Controle
Externo da Atividade Policial, do MP-RS. Nesse sentido, percebemos uma
vinculação entre os órgãos de controle interno (Corregedorias de Polícia do
Estado e Comando de Policiamento da Capital) e controle externo (MP-RS)
da atividade policial, o que, no mínimo, dificulta a apuração dos casos de
violência policial encaminhados ao órgão responsável pelo controle externo
da atividade policial.

Já nos ofícios encaminhados ao Núcleo de Defesa em Direitos Huma-
nos, da DPE-RS as apurações das violências policiais são feitas em conjunto
com o Centro de Referência em Direitos Humanos, coordenado também
pela DPE-RS, onde compreendemos que ao receberem o ofício das audiên-
cias de custódia que atentaram para casos de violência policial, além de bus-
carem apurá-las, fazem um acompanhamento às vítimas dessa violência,
bem como buscam a responsabilização administrativa, criminal e civil des-
ses casos. Essa compreensão foi possível ante os dados disponibilizados em
Audiência Pública sobre o diagnóstico da demanda de violência policial do
CRDH que abrangeu o período de 2013 a 2016 realizado por pesquisadores
do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração
da Justiça Penal (GPESC), do qual ambas autoras fazem parte.

CONSIDERAÇõES FINAIS
Ao questionar os operadores das audiências de custódia sobre a eficácia
dessa audiência no combate à violência policial, o juiz e a defensora pública
referiram que ainda não obtiveram retorno acerca do resultado dos encami-
nhamentos solicitados, ainda que as audiências tenham iniciado em julho
de 2015 na cidade de Porto Alegre.

Para o juiz entrevistado, questionar o cidadão preso em flagrante sobre
o cometimento de eventual violência policial sofrida “se não vai resolver,
tende a diminuir, criar consciência”, referindo-se ao fato de que o policial que
tem esse tipo de conduta começará a ter ciência de que a mesma será apurada
e vai evitá-la. 

Já o promotor, ao ser questionado sobre a eficácia da audiência de cus-
tódia no combate à violência policial, aduziu não perceber tanta eficácia na
simples presença física do flagrado. Segundo ele, com o auto de prisão em
flagrante já seria possível averiguar a violência policial, bem como que ou-
tros mecanismos mais eficazes poderiam ser adotados a fim de combater
essa violência, a exemplo de não permitir que o mesmo policial que agride
seja o que conduz ao exame de corpo de delito.

Compreendemos até aqui, que os dados analisados não podem ser con-
siderado irrisórios, considerando a grave ilegalidade que cometem os agen-
tes policiais ao praticarem tais condutas.
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Nesse sentido, ainda que nem todos os casos de violência policial cons-
tatados em audiência de custódia tenham sido encaminhados para apuração
dos órgãos de controle externo e interno da atividade policial, notou-se uma
preocupação do judiciário em encaminhar para apuração dos órgãos da Pro-
motoria de Direitos Humanos, do MP-RS e Núcleo de Defesa em Direitos
Humanos, da DPE-RS, os casos de violência policial narrados pelos cidadãos
em que a lesão era aparente.

No entanto, ainda não há resultados a fim de concluir se os casos de vio-
lência policial constatados nas audiências de custódia e encaminhados para
apuração dos órgãos responsáveis estão sendo investigados a fim de respon-
sabilizar os agentes policiais que cometeram tais ilegalidades.

Nesse contexto, a eficácia da audiência de custódia no combate à vio-
lência policial se evidencia, na presente pesquisa, no sentido de dar visibi-
lidade a essas arbitrariedades, podendo uniformizar dados no Brasil inteiro
a fim de informar os órgãos necessários e, inclusive, a sociedade acerca
dessa violência policial, não deixando unicamente as corregedorias de po-
lícia (ou qualquer dos órgãos responsáveis pelo controle interno da polícia)
como responsáveis pela informação e apuração da violência policial.

Conclui-se que a audiência de custódia, por si só, não consegue comba-
ter a violência policial, problema complexo e estrutural, porém, se utilizada
em conjunto com outros mecanismos de controle da atividade policial, tende
a dar maior visibilidade e até mesmo minimizar a violência praticada.
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A PRISÃO DE MULHERES NO SISTEMA PRISIONAL
BRASILEIRO: JUÍZOS MORAIS E SUJEIÇÃO CRIMINAL

Profa. Dra. Christiane Russomano Freire
(GPESC/PUCRS)

Profa. Dra. Kátia Sento Sé Mello
(NUSIS, ESS-UFRJ, INCT-InEAC/UFF e NECVU/UFRJ)

Neste artigo pretendemos problematizar o processo de sujeição crimi-
nal das mulheres aprisionadas no sistema carcerário brasileiro contemporâ-
neo. Para tanto, decidimos recepcionar inicialmente o conceito elaborado
por Michel Misse, no qual compreende a sujeição criminal não somente no
que se refere a rótulos, a identidade social desacreditada, a incorporação de
papéis e carreiras pelo criminoso (a), mas sobretudo, como fusão entre even-
to e autor (a), ainda que o primeiro seja apenas potencial. Nessa perspectiva
a sujeição criminal deve ser compreendida como processo de subjetivação
que segue seu curso na internalização do crime no sujeito, que o carregará
como um “espírito” que lhe tomou o corpo e a alma (MISSE, 2006).

Em que pese a plena consciência da complexidade das dinâmicas de
sujeição criminal que afetam os sujeitos encarcerados na sua totalidade, a
pesquisa em questão restringirá sua reflexão ao gênero feminino, em especial
a alguns mecanismos de sujeição empregados no curso da execução penal,
seja ela provisória ou definitiva. Dentre o amplo rol dos mecanismos de su-
jeição passíveis de identificação no âmbito da fase de execução da pena,
optamos por selecionar dois deles, os quais devido a sua natureza substan-
tiva e normativa, modulam expressivamente as taxas do encarceramento
feminino no país.  

1. O primeiro refere-se ao dispositivo 44, da Lei 11.343/061, que veda
a concessão da liberdade provisória2 para os crimes de tráfico de drogas e
afins. Nesse particular, sobreleva observar que, segundo dados do INFO-
PEN/20143, mais de 30% das mulheres estão presas provisoriamente e, 64%
delas estão presas por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Logo, a ve-
dação normativa acima referida atinge diretamente as mulheres presas pro-
visoriamente nos mais diferentes cantos do país. 

O Supremo Tribunal Federal em 2012, no julgamento do Habeas Cor-
pus nº 104.339, originário de São Paulo, da relatoria do Ministro Gilmar
Mendes manifestou-se posição no sentido da inconstitucionalidade da ve-
dação contida no art. 44 da Lei de Drogas: 
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“... a regra prevista no art. 44 da Lei de Drogas é incompatível com o prin-
cípio constitucional da presunção de inocência e do devido processo legal,
dentre outros princípios ... a lei estabelece um tipo de regime de prisão pre-
ventiva obrigatório, na medida em que torna a prisão uma regra e a liberdade
uma exceção ... a CF/88 instituiu um novo regime no qual a liberdade é a
regra e a prisão exige comprovação devidamente fundamentada”.

No entanto, embora a decisão tenha sido proferida há mais de cinco anos,
a jurisprudência majoritária dos Tribunais de Justiça das diferentes unidades
da federação4 não tem reconhecido o direito à liberdade provisória para os
crimes de tráfico de drogas. Conforme o entendimento predominante, tal de-
cisão de inconstitucionalidade proferida pelo STF não possui força vinculante,
devido a seu caráter de controle incidental. 

Nessas perspectiva, a reafirmação da tese argumentativa que equipara
o crime de tráfico aos crimes classificados como hediondos negando o direito
à liberdade provisória, por parte importante da jurisprudência, com desprezo
categórico aos preceitos constitucionais resgatados na decisão do STF, apa-
rece como importante mecanismo de cerceamento de direitos e de potencia-
lização da sujeição criminal das mulheres encarceradas, uma vez que, con-
forme já mencionado anteriormente 64% destas respondem criminalmente
por crimes envolvendo o tráfico de substancias entorpecentes.

2. O segundo mecanismo de sujeição que será problematizado refere-se
à aplicação ou não da nova redação do art. 318, do Código de Processo Penal5
conferida pela Lei Federal nº 13.257, de 08 de março de 2016, que ao dispor
sobre políticas públicas para a primeira infância, previu o direito à substituição
da prisão preventiva pela domiciliar quando se tratar de gestante (inciso IV),
ou mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos (inciso V). 

Nesse âmbito, foi realizado um estudo preliminar que envolveu tanto
a análise de acórdãos proferidos em sede de habeas corpus pelas Câmaras
Criminais do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul, entre o
período de 18.10.2016 e 18.10.2017 (12 meses), como diálogos com gesto-
ras e técnicas superiores penitenciárias da Penitenciária Feminina Madre
Pelletier, visando observar a aplicação ou não dos direitos previstos a partir
da nova redação da Lei 13.257/16. 

As informações coletadas de forma exploratória, a partir das duas dimen-
sões de pesquisa referidas acima, indicam que embora os atores que integram
o sistema de justiça criminal tenham plena ciência das novas disposições con-
tidas no art. 318, do Código de Processo Penal, a sua aplicação ainda se en-
contra bastante mitigada, uma vez que não das apenadas. Na ampla maioria
das vezes a garantia de tais direitos está condicionada a discricionariedade
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dos magistrados, a concordância ou discordância dos agentes do Ministério
Público e, ainda, a provocação ou inércia por parte dos Defensores Públicos
ou dos defensores constituídos. 

A breve exposição acerca da não efetivação dos direitos previstos às
mulheres encarceradas, por parte de importante parcela dos atores do campo
da justiça criminal, mesmo quando claramente definidos na norma ou na ju-
risprudência, reforça a premissa definida por Misse de que, a sujeição cri-
minal ocorre quando o sujeito de forma regular e extralegal se torna iden-
tificado com o crime em geral. Esses indivíduos (e suas extensões como tipo
social) se tornam assujeitados ao “crime”, mesmo quando este ainda não
tenha ocorrido (MISSE, 2006).

Além do estudo de natureza quantitativa capaz de estabelecer o percen-
tual de concessão ou não de tais direitos para as mulheres que cumprem pena
nos dois estabelecimentos prisionais pesquisados, nos últimos dois anos; será
realizado um estudo de natureza qualitativa que visa desvendar os conteúdos
discursivos que motivam ou obstaculizam a garantia de tais direitos por parte
dos atores do sistema de justiça, assim como os fluxos existentes no interior
das casas prisionais e, as concepções e práticas adotadas pelos gestores e ser-
vidores do sistema penitenciário quanto a efetivação desses mesmos direitos. 

A questão penitenciária constitui um dos mais complexos desafios para
os gestores públicos e para o sistema de justiça criminal brasileiro, uma vez
que nos últimos anos o Brasil foi tragicamente alçado ao terceiro lugar no
ranking mundial nas taxas de encarceramento, sendo superado somente por
países como Estados Unidos, China e Rússia. 

Segundo o levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário
Nacional – DEPEN - em dezembro de 2014, o país ultrapassou a marca de
622 mil presos, o que corresponde a taxa superior a 300 presos por 100 mil
habitantes, bem como atingiu o percentual de 40% de presos provisórios e,
o déficit de vagas superior as 250.318 vagas6. Tal fenômeno aparece profun-
damente agravado quando se volta o olhar para as taxas de encarceramento
feminino, que entre os anos de 2000 a 2014, enquanto a taxa total de aprisio-
namento aumentava 119%, a taxa de aprisionamento feminino aumentava
460%. E ainda, quando no ano 2000 a taxa de mulheres presas era de 6,5%
por 100 mil habitantes, em 2014 subiu para 36,4 por 100 mil habitantes. 

O Brasil em 2014 contava com 37.380 mulheres aprisionadas, fato que
correspondia a 6,4% da população carcerária total e, fez com que o país ocu-
passe a quinta posição no ranking mundial de aprisionamento feminino,
sendo superado somente pelos Estados Unidos, China, Rússia e Tailândia.
O percentual de aumento das prisões femininas entre 2007 e 2014, no Rio
Grande do Sul foi de 41% e, no Rio de Janeiro de 271%, enquanto o percen-
tual de prisões masculinas foi de 8% e 62%, respectivamente nos dois esta-
dos, no mesmo período (INFOPEN-MULHERES/2014). 
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Sem desconsiderar as dimensões macro que definem tanto as políticas
de aprisionamento do sexo masculino como do feminino, o foco definido
na presente pesquisa torna indispensável o resgate das dimensões micro que,
singularizam as dinâmicas da segregação de mulheres. Nessa lógica é pre-
ciso considerar as características tanto do corpo biológico quanto da iden-
tidade de gênero, que carrega todas as expectativas selecionadas ao papel
social conferido às mulheres historicamente. 

Em que pese se reconheça e rejeite a autoritária e artificial separação
dos sexos em duas categorias distintas, com a definição de papéis sociais
próprios e não raras vezes antagônicos, não é possível desprezar os efeitos
decorrentes dessa divisão, uma vez que ao produzir um amplo rol de repre-
sentações, simbologias e, valores morais potencializam os mecanismos e
técnicas que sobrecarregam o drama do confinamento feminino. 

No que se refere ao aumento exponencial das taxas de encarceramento
feminino importante ressalvar que, se por um lado se constituem como uma
das principais dimensões das políticas mais genéricas do encarceramento
em massa, por outro apresentam aspectos bastante singulares, que explicam
o descompasso entre o percentual de aumento entre homens e mulheres nas
duas últimas décadas. 

Além do fato de que na última década as taxas de encarceramento femi-
nino tenham superado em quatro vezes as taxas de encarceramento masculino
no Brasil, é preciso considerar que o percentual de homens presos em razão
do envolvimento com crimes relacionados ao tráfico de drogas era de 23%,
enquanto de mulheres era de 58%, conforme último levantamento do Depar-
tamento Penitenciário Nacional – INFOPEN/MULHERES, em 2014. 

A recepção da política de guerra as drogas por setores majoritários das
agências responsáveis pela área da segurança pública é inquestionavelmente
a grande responsável pelo aumento desmedido do encarceramento feminino
no Brasil. No entanto, é preciso mencionar mesmo que brevemente alguns
fatores que contribuíram para o boom do aprisionamento feminino, confor-
me expõem a coordenadora do Núcleo de Pesquisas do Instituto Brasileiro
de Ciências Criminais (IBCCRIM), Bruna Angotti7:

Processos econômicos e políticos globais devem ser considerados para a
compreensão do boom do encarceramento de mulheres. Entre eles, vale res-
saltar: o regime internacional de proibição das drogas e suas consequências
nacionais; o aumento do fluxo de mercadorias e pessoas com a liberalização
dos mercados e a facilitação da circulação entre fronteiras (sendo este ele-
mento importante quando em pauta as presas estrangeiras); a globalização e
a consequente ampliação dos mercados formais, mas também informais e
ilegais (nacionais e transnacionais). Nesse contexto, é possível apontar uma
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entrada cada vez maior das mulheres nos mercados de trabalho, tanto nos
formais quanto nos informais e ilegais... A necessidade de complementação
de renda é relatada como uma das principais razões de envolvimento das
mulheres com o mercado ilícito (em especial de drogas), no qual há igual-
mente divisão sexual do trabalho e às mulheres cabe ocupar postos precários
e arriscados, como o transporte de drogas tanto no âmbito doméstico quanto
internacional (mulas), bem como outras atividades na linha de frente, em es-
paços de mais fácil acesso e maior visibilidade perante o sistema de justiça
criminal. Nesse cenário, as mulheres pobres e negras, em sua maioria, pas-
saram a fazer parte de forma cada vez mais clara do filtro da seletividade do
sistema de justiça criminal (ANGOTTI, 2015).

A retórica de combate às drogas acolhida pelo conjunto das instituições
da justiça criminal e da segurança pública no Brasil veio customizada por
um discurso carregado de estereótipos e juízos morais, que faz com que toda
e qualquer normatização, medida ou decisão envolvendo o tema concentre
alta carga de punitividade. 

A redação do art.33 da Lei 11.343/2006, em virtude da não taxatividade
em relação a quantidade de drogas para a configuração do delito de tráfico,
por si só conferiu as agências policiais e judiciárias um inédito grau de dis-
cricionariedade, legitimando e legalizando a seletividade dos setores sociais
mais vulneráveis. Soma-se a isto, a equiparação do delito de tráfico de dro-
gas aos crimes de natureza hedionda, bem como a determinação de penas
mais severas a seus autores e, a obstaculização de vários direitos subjetivos
na esfera da execução penal. 

No que tange ao encarceramento feminino em especial, importante res-
saltar que a entrada das mulheres no crime abala frontalmente o estatuto que
historicamente lhe foi conferido pela família patriarcal. O rompimento com
os papéis outorgados pela tradição, desconstrói a figura idealizada e macu-
lada da mulher-mãe, dando espaço para os mais variados tipos de estigma-
tização. E é exatamente no interior desse processo que se legitimam as mais
diversas formas de sujeição criminal, dentre elas a violação de direitos con-
signados pela jurisprudência ou garantidos pela norma penal.    

Tendo em vista que mais da metade das mulheres estão presas no Brasil
atualmente em razão do tráfico de drogas ilícitas, é possível presumir que
são elas as mais afetadas pela ação das agências de controle social quando
o assunto é a “guerra as drogas”. 

Nesse estudo em particular procura-se analisar criticamente, a partir
da abordagem comparativa entre duas casas prisionais femininas no Rio
Grande do Sul8 e Rio de Janeiro, a garantia ou não por parte do poder judi-
ciário do direito à liberdade provisória, a partir do julgamento do Habeas
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Corpus 104.339 de 2012 pelo STF, bem como da prisão domiciliar as presas
gestantes ou com filhos de até 12 anos de idade incompletos, conforme a
nova redação do art. 318 do Código de Processo Penal pela Lei 13.257/2016.

A ideia de averiguar os fundamentos e concepções que alicerçam as de-
cisões de reconhecimento ou não dos direitos das mulheres presas, tem como
objetivo produzir um diagnóstico que seja capaz não apenas de publicizar e
dar visibilidade ao tema, mas também de sensibilizar os atores das áreas cri-
minal e penitenciária acerca de necessidade premente de combater a viola-
ção de direitos individuais e coletivos impostos cotidianamente a esses su-
jeitos sociais.

pESqUISA JURISpRUDENCIAL REALIZADA NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL
Conforme exposto no início do presente artigo, uma das dimensões essenciais
da presente pesquisa consiste no levantamento das decisões proferidas nos
Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, durante o pe-
ríodo de 12 meses, a fim de captar as motivações tanto de caráter normativo
como subjetivo e valorativo que modulam as decisões envolvendo os dois me-
canismos selecionados para a abordagem do encarceramento feminino.

Como a investigação se encontra apenas no início, apresentaremos al-
guns dados resultantes da consulta realizada no Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, acerca da efetivação do direito previsto as mulheres presas
provisoriamente com base na nova redação do art. 318 do Código de Pro-
cesso Penal.

A pesquisa foi realizada no período compreendido entre outubro de 2016
e outubro de 2017, no repositório jurisprudencial do TJRS, a partir das pala-
vras chaves: “art. 318 do Código de Processo Penal”. A partir deste recorte
temporal e temático, foram encontrados 130 acórdãos envolvendo a temática,
sendo que 127 decorrem de julgamentos de habeas corpus e, 03 de julgamen-
tos do recurso de agravo em execução. Seguindo a tendência nacional dentre
as decisões coletadas, o crime de tráfico é a imputação mais comum entre as
mulheres segregadas preventivamente, seguido pelo crime de roubo majorado
e, homicídio.

Não obstante as decisões analisadas majoritariamente neguem o direito
a prisão domiciliar às mulheres, chama a atenção o significativo percentual
daquelas que concedem a prisão domiciliar às gestantes ou com filhos de
até 12 anos, presas preventivamente. No número total de julgados coletados,
o percentual concessivo excedeu 40%, no curso dos 12 meses pesquisados. 

No entanto, importante observar que, tanto nas decisões que reconhecem
o direito às mulheres como nas que não reconhecem, vislumbra-se o predomí-
nio das narrativas que combinam motivações de cunho normativo e moral. 
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No que se refere a imputação do delito de tráfico de drogas, os principais
argumentos suscitados para a não concessão do direito a prisão domiciliar às
mulheres presas preventivamente estão a condição de reincidente, a alegação
de ter praticado o tráfico no interior da sua residência, bem como o fato de
ter declarado ser usuária de crack. Tais circunstancias são considerados pres-
supostos ou indicativos de que à presença das mães seriam nocivas para a
guarda e cuidado dos filhos. Soma-se a isso o fato de que, mesmo numa si-
tuação singular e extrema em que restou comprovado que o filho menor da
paciente era portador da Síndrome de Down, a medida desencarceradora foi
entendida como desaconselhável. Vejamos:

“Contudo, diante das denúncias de que a acusada utilizava-se de sua resi-
dência como ponto de tráfico de droga, não há certeza de que a convivência
da paciente com seus filhos é a melhor solução a ser seguida, ou que essa
possa protegê-los; pelo contrário, é capaz de corrompê-los. Neste contexto,
não se verifica hipótese de imprescindibilidade da presença da mãe para cui-
dados dos filhos, de modo que, por hora, para o melhor interesse das crian-
ças, mostra-se adequada a manutenção da segregação cautelar da genitora”
(HC 70075106054, Rel. José António Cidade Pitrez 2ª CC TJRS). 

“Quanto à argumentação de que com o advento da Lei n.º 12.403/11 haveria
a substituição à segregação processual pela medida cautelar de medida de
prisão domiciliar, prevista no artigo 318, inciso III, do CPP, sobretudo por-
que a paciente é mãe de uma criança portadora de síndrome de down, tenho
que a concessão de tal benefício, neste momento, serviria apenas como estí-
mulo para que a acusada continuasse na sua suposta empreitada criminosa.
Com efeito, segundo a paciente exerceria a função de arrecadar os ganhos
obtidos com o comércio ilícito de drogas, que lhe eram entregues na sua
casa. Ademais, conforme bem destacado pela togada de origem, “(...) a con-
duta adotada pela flagrada expõe seu filho de 03 anos, portador de Síndrome
de Down, a ambiente e situações impróprios ...” (HC 70071647192. Rel.
José António Cidade Pitrez 2ª CC TJRS). 

Outros fundamentos são reiteradamente lançados para a não concessão
da prisão domiciliar às mulheres acusadas de tráfico mesmo quando presentes
os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, tais como a tese de
equiparação dos mesmos ao rol de crimes classificados como hediondos e, a
repercussão social e a violência que envolve a prática dessa tipologia criminal.  

“Cuidando-se o tráfico de drogas de crime grave, tanto que equiparado a he-
diondo, a repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pú-
blica, quer na esfera da criminalidade potencializada pelo uso e pelo comércio
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de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pú-
blica a tornar necessária a prisão preventiva e obstar a aplicação das medi-
das cautelares a que alude o art. 319 CPP”. A alteração legislativa aven-
tada, com o acréscimo, pelo Est. da 1ª Infância (Lei nº 13.257/2016) do
inciso V ao artigo 318 do CPP, contemplando a possibilidade da concessão
de prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 anos de idade incomple-
tos, não tem a consequência de, diante da existência de prole de tal idade,
ser obrigatória a adoção de tal providência. Não fosse assim e teria o legis-
lador tornado imperativo o deferimento do benefício, o que não fez” (HC
70075125815, Rel. Honório G. S. Neto, 1ª CC do TJRS). 

No que tange as pacientes gestantes, muitas das decisões denegatórias
permanecem fundamentadas na redação anterior do inciso IV do art. 318
CPP, que exigia a necessidade de comprovação de alto risco para a gravidez,
condição clara e propositalmente afastada no texto do atual dispositivo.  

“Ainda que a nova redação do inciso IV do artigo 318 do CPP exija tão
apenas a comprovação de gestação, a adoção de tal providência constitui
faculdade que confere ao magistrado, diante da gravidez da paciente, com-
provação da absoluta incompatibilidade da situação desta com sua perma-
nência no cárcere. E, não vindo aos autos dado algum que evidencie ser ne-
cessária a colocação da paciente em prisão domiciliar, não se está diante de
hipótese que autorize a providência lá contemplada” (HC 70075006288.
Rel. Honório Gonçalves da Silva Neto 1ª CC TJRS).

“Ainda que a nova redação do inciso IV do artigo 318 do CPP exija tão ape-
nas a comprovação de gestação, a adoção de tal providência constitui fa-
culdade que confere ao magistrado, diante da gravidez da paciente, com-
provação da absoluta incompatibilidade da situação desta com sua
permanência no cárcere. E, não vindo aos autos dado algum que evidencie
ser necessária a colocação da paciente em prisão domiciliar, não se está
diante de hipótese que autorize a providência lá contemplada” (HC.
70075006288. Rel. Honório Gonçalves da Silva Neto, 1ª CC TJRS).

Ainda, vale mencionar a decisão que denegou a mãe o direito a cumprir
pena em prisão domiciliar, com fundamento no fato de que seu filho nasceu
no cárcere e, que na ocasião do julgamento, completado um ano de idade,
permanecia no estabelecimento prisional sob os seus cuidados.  

“A despeito da nova redação do artigo 318 do CPP, mantenho o entendimento
de que o preenchimento de um dos seus pressupostos, isoladamente conside-
rado, não assegura ao acusado o direito à substituição da prisão preventiva
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pela prisão domiciliar, devendo ser analisado o caso concreto... No caso, em-
bora o filho da acusada tenha nascido na prisão e possua um ano de idade,
estando o mesmo sob seus cuidados no cárcere no momento, como informado
pela defesa, não restou comprovado que a soltura da paciente é imprescindí-
vel para os seus cuidados, bem como inexista pessoa da família capaz de cui-
dar do menor. Importante registrar, ainda, a conduta da paciente no momento
em que foi efetuada a prisão, que envolvia menor de idade no ilícito, sendo
condenada também por corromper dito menor. Ausência de constrangimento
ilegal” (HC 70071279509, Rel. José Antônio Cidade Pitrez, 2ª CC TJRS). 

ALGUMAS CONSIDERAÇõES pRELIMINARES ACERCA
DA pESqUISA JURISpRUDENCIAL REALIZADA NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL
As decisões judiciais são balizadas por fortes componentes valorativos e mo-
rais que, ao desconstruir o papel outorgado à gestação e a maternidade histo-
ricamente idealizado pela sociedade patriarcal acabam potencializando o que
Michel Misse conceituou como “sujeição criminal”. Nesse processo a presa
gestante/mãe não somente é desacreditada na sua identidade social, como
sofre com os fortes efeitos da fusão entre o evento e autoria. Nessa perspectiva,
a dinâmica da subjetivação, internaliza o crime no sujeito, carregando-o como
“espirito” que lhe tomou o corpo e a mente.  

Identificamos também a persistência e a força do conceito de ordem
pública nos discursos que denegam o direito conferido na nova redação do
art. 318 do Código de Processo Penal. A noção de ordem pública que aparece
como fundamento nos acórdãos, reafirma a proteção e a defesa do Estado
em detrimento dos direitos individuais dos cidadãos (as) presos (a). 

“(...) O conceito de ordem pública surge normalmente associado ao exercí-
cio do poder no âmbito dos Estados Nacionais, mas é eivado de ambiguida-
des, pois em muitas ocasiões está atrelado ao “acautelamento” do meio so-
cial, outras vezes diz respeito ao clamor público, noutras está vinculado a
considerações sobre a gravidade do crime...” (O que é a ordem pública no
sistema de justiça criminal  brasileiro?  Cristina Maria Zackseski e Patrick
Mariano Gomes, Rev. Bras. SP fev/mar 2016).

Por outro lado, depreende-se da análise dos acórdãos analisados que, a
prisão domiciliar das mulheres gestantes ou mães com filhos de até 12 anos,
presas provisoriamente, majoritariamente, não é concebida como direito pú-
blico subjetivo, mas como benefício que a partir de elementos relativizados e
pertinentes ao caso concreto está sujeito a discricionariedade dos magistrados. 
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A partir de diálogos preliminares com a equipe técnica e as gestoras
dos estabelecimentos prisionais pesquisados, identifica-se que um dos prin-
cipais obstáculos para a garantia do direito a prisão domiciliar nos casos pre-
vistos, reside na baixa intensidade do acesso à justiça por parte do conjunto
das mulheres presas.  

No entanto, parece importante reafirmar que a significativa polarização
jurisprudencial encontrada na breve pesquisa junto as decisões das Câmaras
Criminais do TJRS no tocante a temática em questão, não somente legitima
a imprescindibilidade da abordagem, como demonstra os espaços existentes
no campo jurídico para o incentivo e, a criação de mecanismos capazes de
superar os obstáculos para a garantia de direitos.    

Por fim, segundo mencionamos no início deste artigo, a pesquisa em
questão envolve diferentes dimensões e, encontra-se apenas no início, o que
significa que todos os dados, hipóteses e conjecturas apresentadas cumprem
mais o papel de demonstrar a importâncias da investigação, assim como de
instigar a participação, o debate e toda e qualquer produção que possa contri-
buir para retirar este tema tão caro as mulheres encarceradas da invisibilidade. 

Logo, se trata ainda de uma provocação acerca da necessidade urgente
de aprofundamento analítico da temática proposta.   

SUMÁRIO



NOTAS

1 Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei
são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade pro-
visória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. 

Parágrafo único.  Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o li-
vramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua con-
cessão ao reincidente específico (Lei de Drogas – 11.343/2006). 

2 Conselho Nacional de Justiça – CNJ (jan/2017) Levantamento dos Presos
Provisórios do País e Plano de Ação dos Tribunais. Total de presos no Brasil –
654.372. Total de presos provisórios – 221.054 (34%), sendo que 29% estão presos
em virtude da suposta prática de delito de tráfico, 26% de roubo, 13% de homicí-
dio, 8% incurso nos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, 7% de furto,
4% receptação e 2% de violência doméstica. Disponível: http://www.cnj.jus.br/.
Acesso: 01.07.2017. 

3 Entre o período de 2000 a 2014, enquanto a taxa total de aprisionamento
aumentou 119%, a taxa de aprisionamento feminino aumentou 460%. Em 2000 a
taxa de mulheres presas era de 6,5% por 100 mil habitantes e, em 2014 atingiu
36,4 por 100 mil hab. (aproximadamente 37.793 mulheres presas). 

4 Na pesquisa “Audiências de Custódia, prisão provisória e medidas cau-
telares: obstáculos institucionais à efetivação da liberdade como regra”, con-
tratada pelo CNJ e, coordenada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
foram analisados acórdãos proferidos em sede de Habeas Corpus, pelos Tribunais
de Justiça em seis capitais do país (Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Distrito
Federal, João Pessoa e Tocantins), no período compreendido entre 01.01.2016 e
31.12.2016, envolvendo decisões acerca do reconhecimento do direito à liberdade
provisória nos crimes de tráfico (art. 44 da Lei de Drogas). Não obstante a pes-
quisa ainda não esteja concluída, a coleta de dados referente a esta variável em
especial, demonstra claramente a tendência majoritária da jurisprudência no sen-
tido da não concessão do direito.  

5 Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quan-
do o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por
motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa
menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com
filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único
responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos
estabelecidos neste artigo.  
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6 Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN
DEZ/2014. DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional. Ministério da Justi-
ça. Disponível: https://www.justica.gov.br/. Acesso: 13.01.2017.

7 Disponível em http://diplomatique.org.br/o-encarceramento-feminino-
como-ampliacao-da-violacao-de-direitos/

8 O Rio Grande do Sul hoje possui uma população carcerária feminina de
1.908 presas, 5,22% da população total, que em julho de 2017 contava com 34.660
presos. Disponível no site da Superintendência dos Serviços Penitenciários – SU-
SEPE, Secretária de Segurança Pública do estado do Rio Grande do Sul.
http://www.susepe.rs.gov.br/ Acesso: 04.08.2017.
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AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: (IN)EFETIVIDADE NO
CONTROLE DAS PRISÕES E DA VIOLÊNCIA POLICIAL

Laura Gigante Albuquerque1

Daniela Dora Eilberg2

Resumo: A audiência de custódia é um instituto relativamente novo no or-
denamento jurídico brasileiro que busca convergir com os standards in-
ternacionais de proteção dos direitos humanos das pessoas privadas de
liberdade. O mecanismo apresenta-se, pois, como uma perspectiva de
controlar a atuação da polícia, no intuito de prevenir a violência empre-
gada pelos agentes estatais no momento da prisão, bem como de balizar
a legalidade dessa prisão. A sua novidade, no entanto, implica diversos
desafios, desde a sua própria implementação até as suas consequências
no âmbito da legalidade das prisões e da preservação da dignidade da
pessoa humana. Nesse contexto, o objetivo da presente pesquisa é rea-
lizar um estudo sobre o instituto da audiência de custódia, partindo da sua
origem em tratados internacionais, mas atentando para a necessidade
de se avaliar a sua eficácia na realidade brasileira a partir de dados já
disponíveis sobre a sua implementação.

Palavras-chave: Violência policial; Prisões cautelares; Direitos humanos;
Audiência de custódia.

Abstract:The bail hearing is a relatively new institute in the Brazilian legal
system that seeks to converge with international standards for the protection
of the human rights of persons deprived of liberty. The mechanism thus ap-
pears as a perspective to control the police’s action, in order to prevent the
violence used by the state agents at the moment of the arrest, as well as to
verify the legality of that prison. Its novelty, however, provokes a number of
challenges, ranging from its own implementation to its consequences in the
context of the legality of the prisons and the preservation of the dignity of
the human person. In this context, the objective of the present research is to
carry out a study on the institute of the custody hearing, starting from its origin
in international treaties, but considering the need to evaluate its effectiveness
in the Brazilian reality from data already available on the implementation.
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Keywords: Police violence; Provisional arrests; Human rights; Bail hearing.

1 CONSIDERAÇõES INICIAIS: SITUANDO O OBJETO DA
pESqUISA
A audiência de custódia ou audiência de apresentação da pessoa presa en-
contra previsão em diversos tratados internacionais sobre direitos humanos:
na Convenção Europeia dos Direitos do Homem de 1953 (artigo 5.33), no
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966 (artigo 9.34) e
na Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 (artigo 7.25),
também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Esses são apenas
alguns dos diplomas internacionais que versam sobre a necessidade de rá-
pida apresentação da pessoa presa a uma autoridade judicial, para que sejam
fiscalizados os atos daquela prisão ou detenção.

Enquanto outros países latino-americanos, como Argentina e Chile, já há
muito incorporaram em seus Codigos Procesales Penales a previsão de apre-
sentação obrigatória do preso à autoridade judicial, o Brasil, mais uma vez, re-
vela um enorme atraso: até o momento, não existe previsão legal do referido
ato. Diversas foram as tentativas de reformas legais e constitucionais para acres-
centar a audiência de custódia ao ordenamento jurídico-penal brasileiro, mas
nenhuma delas restou definitivamente aprovada pelo Congresso Nacional6.

De fato, a concretização da audiência de custódia no contexto brasileiro
se deu apenas no ano de 2015, por meio do projeto-piloto lançado pelo Con-
selho Nacional de Justiça em parceria com alguns Tribunais de Justiça es-
taduais, após a revelação de alguns índices e números referentes à realidade
do sistema de justiça criminal e, mais especificamente, do sistema peniten-
ciário brasileiro.

Em 2014, o Departamento Penitenciário Nacional, em conjunto com o
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apresentou o Levantamento Nacio-
nal de Informações Penitenciárias (INFOPEN, 2014), possibilitando um
diagnóstico da realidade do nosso sistema carcerário. Embora já se falasse
muito acerca do caos e da falência completa dos presídios brasileiros, o re-
latório do Infopen possibilitou amplo acesso a diversos dados que elucida-
ram problemas como a superlotação dos presídios, a seletividade penal de
raça, classe social e faixa etária, e o crescimento exponencial no número de
pessoas privadas de liberdade, que passou de 232.800 em 2000, para
607.700 no ano de 2014 (crescimento de 161%)7.

Ainda, conforme divulgado pelo relatório do Infopen, foi realizado um
levantamento do número de pessoas privadas de liberdade que se encontravam
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em prisão provisória ou cautelar, ou seja, sem a existência de sentença con-
denatória transitada em julgado. De acordo com os dados, cerca de 41% das
pessoas recolhidas em estabelecimentos prisionais do país encontravam-se
em prisão cautelar, ou seja, sem condenação definitiva8. Os mesmos núme-
ros foram divulgados pela pesquisa elaborada pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ)9, a qual apontou o Brasil como o país de 4ª maior população
carcerária do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da China e
da Rússia, respectivamente.

Portanto, foi considerando essa realidade do sistema de justiça criminal
brasileiro que, em fevereiro de 2015, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
lançou projeto-piloto visando a regulamentar a audiência de custódia, a qual
consistiria, segundo o projeto, “na garantia da rápida apresentação do preso
a um juiz nos casos de prisões em flagrante”10. Um dos objetivos originais
do projeto, ainda segundo o discurso oficial, era justamente o enfrentamento
aos alarmantes números de presos provisórios no Brasil11, uma vez que pos-
sibilitaria ao juiz uma melhor avaliação da prisão sob o aspecto da legalida-
de, da necessidade e da adequação da continuidade da prisão ou da eventual
concessão de liberdade.

Nesse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo analisar o instituto
da audiência de custódia, suas finalidades e os impactos que vêm se concreti-
zando após a sua implementação. A análise da sua (in)efetividade será realizada
com base nos seus principais objetivos: o combate à da violência policial e o
controle judicial da prisão em flagrante e das prisões cautelares. 

Para tanto, será apresentado o levantamento bibliográfico realizado
sobre o tema, com o objetivo de aprofundar e contribuir para o seu debate
teórico e, após, serão analisados dados quantitativos e qualitativos já publi-
cados acerca da realização das audiências de custódia12. Entende-se que
apenas uma pesquisa comprometida com a realidade do novo instituto - e
que, portanto, dialoga com os dados já publicados acerca da sua implantação
- poderá possibilitar uma avaliação da sua efetividade ou inefetividade, en-
quanto instrumento de concretização de direitos humanos no sistema de jus-
tiça criminal.

2 AS FINALIDADES E pOTENCIALIDADES DO
INSTITUTO DA AUDIêNCIA DE CUSTÓDIA
A implementação da audiência de custódia no Brasil é imprescindível, uma
vez observado o caos carcerário instaurado no país. O encarceramento mas-
sivo decorrente do abuso das prisões provisórias, e da cultura punitivista ar-
raigada nos magistrados, deságua na superpopulação e em inúmeras proble-
máticas de falta de insfraestrutura, saúde, higiene e violações constantes de
direitos humanos. A precariedade de estruturas favorece a faccionalização das
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prisões, mortes intencionais dos apenados e os reflexos das violações aos fa-
miliares que visitam - com destaque às revistas vexatórias a que são subme-
tidos constantemente os familiares dos apenados.

A solução simplista e insuficiente de produção de mais vagas no siste-
ma prisional em nada corrobora, pois, como alertou Zaffaroni (2007, p. 137)
“a solução não é construir mais cadeias, mas diminuir o número de presos”,
pois ela é meramente simbólica (BARATTA, 1991, p. 251-265) e não “re-
solve” o problema da segurança segurança pública. Prova maior disso é que
o índice de violência no quadro brasileiro segue em crescimento, ainda que
tenham aumentado os índices de aprisionamento. 

A realidade brasileira é de hiperjudicialização das relações e, na esfera
penal, a lógica segue sendo a de aprisionamento, de modo a contribuir, cada
vez mais, com a superpopulação carcerária. Nesse sentido, a formação cul-
tural dos atores jurídicos é essencial. O punitivismo está arraigado na men-
talidade ainda muito inquisitória, de modo que a prisão vem como uma “res-
posta natural ao crime” (CARVALHO, 2010, p. 232). No entanto, as prisões
seguem empilhando corpos sem resolver a problemática da criminalidade. 

Outro grave problema no contexto brasileiro são os altos índices de
violência e tortura policial. Esse problema tem sido periódica e insistente-
mente denunciado por organismos nacionais e internacionais que atuam na
defesa dos direitos humanos, embora, como se sabe, os casos registrados
correspondam a uma ínfima parcela do que realmente ocorre no cotidiano
das nossas delegacias e prisões (LEMGRUBER et al, 2003, p. 37). Recen-
temente, o 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2016 revelou que
em torno de 3.320 pessoas foram vítimas de mortes decorrentes da atuação
policial no ano de 2015. Ainda, segundo o relatório, a taxa de letalidade po-
licial do Brasil é maior que a de países como Honduras e África do Sul, cujos
índices de violência geral e taxas de homicídios dolosos são maiores do que
as brasileiras13.

De fato, o fim da Ditadura Civil-Militar e a redemocratização não
foram capazes de alterar “as estruturas da polícia, tradicionalmente com-
prometidas com a proteção das elites e do estado e a supressão dos conflitos
sociais” (AZEVEDO; NASCIMENTO, 2016, p. 654). Autores como Paulo
Pinheiro e Sérgio Adorno vêm denunciando que até o momento ainda não
houve, de fato, a instauração de um Estado Democrático de Direito, pois
persistem as graves e recorrentes violações a direitos humanos, “produtos
de uma violência endêmica radicada nas estruturas sociais, enraizada nos
costumes, manifesta, quer no comportamento dos grupos da sociedade civil,
quer nos agentes incumbidos de preservar a ordem pública” (PINHEIRO;
ADORNO, 1993, p. 107).

Nesse contexto, a audiência de custódia surge como um importante me-
canismo que visa a garantir o direito de todo cidadão preso ser conduzido
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imediatamente à presença de autoridade judicial, de modo a prover o con-
trole dos casos de maus tratos e tortura, além da análise da legalidade da pri-
são. Antes da implantação da audiência de custódia no Brasil, o controle das
prisões em flagrante era realizado por meio de expediente escrito, não havia
concepção de humanidade, apenas uma pilha de papéis à frente do magis-
trado. A autoridade policial lavrava o auto de prisão em flagrante e encami-
nhava ao Poder Judiciário para análise e homologação.

Assim, o expediente era recebido pelo plantão da autoridade judiciária
e analisava-se a (i)legalidade da prisão. A decisão fundamentava-se, basi-
camente, na palavra dos agentes policiais, de modo a conceder a liberdade
provisória ao cstodiado ou mantê-lo preso cautelarmente no transcurso do
processo. Assim, o que ocorria, era o processo de reificação, pois a burocra-
tização formalista e o distanciamento do juiz com a pessoa a ser julgada pro-
picia que ela deixe “de ser tratada como pessoa e passe a ser o mero objeto
do processo” (MASI, 2016, p. 42).

A audiência de custódia passa a ser implementada, ainda, como impor-
tante mecanismo a barrar o encarceramento massivo - no que diz respeito ao
controle das prisões provisórias -, conforme divulgado na época de lançamen-
to do projeto pelo Conselho Nacional de Justiça14. A sua imprescindibilidade
vem demonstrada, não apenas por seguir com o cumrpimento formal das di-
retrizes internacionais de respeito aos direitos humanos, como proporcionar
esse espaço mais humanizador dentro da prática do processo penal15. 

Adentrando ao panorama internacional de direitos humanos, sublinham-
se os principais instrumentos normativos de proteção dos direitos humanos:
Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos
Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, a Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e a Conven-
ção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas e De-
gradantes. No âmbito americano, a Convenção Americana sobre Direitos Hu-
manos (Pacto de São José da Costa Rica) possui maior destaque.

Ao analisar o conjunto normativo internacional, depreende-se a ade-
quação do Estado Brasileiro em cumprir com a expectativa do seu compro-
metimento com a comunidade internacional ao implementar a audiência de
custódia em todos os territórios brasileiros. Dentre os diplomas internacio-
nais ratificados pelo Brasil, destacam-se com a previsão acerca de tal insti-
tuto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Inte-
ramericana de Direitos Humanos (com referência aos dispositivos 9.3 e 7.5,
respectivamente). Ainda, sua previsão também está disposta nas novas re-
gras mínimas acordadas pela ONU (Regras de Mandela). 

Em suma, a importância da audiência de custódia se faz evidente com
a sua dimensão na previsão normativa internacional e deve ser garantida a
SUMÁRIO



todos os cidadãos privados de liberdade. Portanto, o processo de implemen-
tação desse instituto representa uma importante adequação do Estado bra-
sileiro aos diplomas ratificados pelo país, de modo a assumir a obrigação
de respeitar e assegurar o livre e pleno exercício dos direitos e liberdades
convencionados, devendo adotar as medidas necessárias para conferir-lhes
efetividade (PIOVESAN, 2013, p. 333-334). 

3 A IMpLEMENTAÇÃO DA AUDIêNCIA DE CUSTÓDIA NO
BRASIL: CRÍTICAS E DESAFIOS
Analisando os dados concretos acerca da implementação da audiência de cus-
tódia no Brasil16, o projeto Audiência de Custódia realizou mais de 258.485
sessões em todo o Brasil desde a sua implementação até junho de 2017. De
acordo com os números oficiais, o advento da audiência de custódia evitou
115.497 prisões provisórias desnecessárias. Segundo, ainda, as estimativas
apresentadas pelo CNJ, durante esses dois primeiros anos de funcionamento
das audiências de custódia, foram registradas 12.665 denúncias de tortura,
violência e maus-tratos a pessoas presas em todo o país.

No entanto, a audiência de custódia ainda não é uma realidade em todo
o país, uma vez que a sua implementação está concentrada nas capitais e co-
marcas maiores em cada estado. Além disso, existe uma falta de uniformi-
dade no procedimento seguido por cada uma das unidades da federação, o
que pode ser atribuído ao fato de a regulamentação da audiência de custódia
ter se dado, em um primeiro momento, por iniciativa do Tribunal de Justiça
de cada estado. Apenas em dezembro de 2015 foi publicada a Resolução nº
213/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, as diferenças
transparecem nos números de cada estado: enquanto o estado da Bahia apre-
senta uma taxa de liberação de presos 61,25%, o estado do Rio Grande do
Sul concedeu liberdade a apenas 15,17%17 das pessoas presas apresentadas
em audiência18. 

A média nacional, por fim, representa uma taxa de concessão de liber-
dade em 44,68% em audiências de custódia realizadas até junho de 201719,
o que demonstra que ainda há grande preferência - por parte dos magistrados
- em optar pelo segregamento cautelar das pessoas presas em flagrante. De
fato, muitas pesquisas vêm apontando uma tendência punitivista da cultura
jurídica brasileira, que centra no cárcere as suas expectativas (SOUZA;
AZEVEDO, 2016, p. 133), e deixa de aplicar quaisquer alternativas - seja à
prisão cautelar, seja à prisão pena.

Para iniciar uma análise da realidade verificada a partir da implantação
audiências de custódia no Brasil, alguns benefícios devem ser destacados,
dentre eles, a efetivação de um direito básico da pessoa presa, previsto em
tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro há mais de duas
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décadas. Até a sua implementação, a autoridade judicial analisava a legali-
dade da prisão em flagrante apenas com base no Auto de Prisão em Flagrante
- nada mais do que um processo. A partir da efetivação da audiência de cus-
tódia, essa pessoa presa em flagrante será apresentada pessoalmente ao ma-
gistrado competente, deixando de ser apenas mais um processo em meio à
burocracia judiciária. Nesse sentido, a Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos já decidiu que a apresentação imediata do preso é essencial para a
proteção do seu direito à liberdade pessoal e para outorgar proteção a outros
direitos, como o direito à vida e à integridade pessoal, bem como que a mera
comunicação ao juiz da detenção dessa pessoa não satisfaz esta garantia20.

Algumas pesquisas realizadas por instituições promotoras de direitos
humanos vêm demonstrando, contudo, que o instituto ainda depende de me-
canismos capazes de garantir seu funcionamento e sua correta gestão, a fim
de viabilizar a sua devida aplicação e efetividade. Nesse contexto, destaca-
se que a pesquisa realizada pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa
(IDDD) apontou que muitas audiências vêm sendo ministradas por magis-
trados despreparados, insensíveis à realidade de violência policial e até
mesmo com advogados nomeados no momento da audiência por não haver
defensor disponível21.

O fortalecimento da instituição da Defensoria Pública é essencial para
a garantia de defesa da pessoa presa, mormente considerando que, de acordo
com a mesma pesquisa do IDDD, é ela a responsável pela representação pro-
cessual do conduzido em cerca de 80% das audiências de custódia realiza-
das. No entanto, não basta a posição defensiva de um dos sujeitos proces-
suais: são necessárias mudanças drásticas na cultura judiciária brasileira
quanto à adoção de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, assim
como a fundamentação das decisões dos magistrados, que coirriqueiramente
adotam a prisão como única alternativa viável.

Outra questão a ser destacada é a identificação de um baixo índice de
denúncias de violência policial nas audiências de custódia, de acordo com
os dados oficiais22. Os números em todos os Estados, à exceção de Amazo-
nas, são extremamente baixos – senão ínfimos. É sabido que existem exten-
sas pesquisas que já desenvolveram a análise acerca da atuação violenta da
polícia militar, que reflete o nosso modelo de segurança pública. Portanto,
mais um embate surge acerca da verossimilhança dos dados divulgados e
da uniformidade nos procedimentos de registro de violência policial em cada
estado da federação. Teria a violência policial diminuído (tanto) desde a im-
plementação das audiências de custódia? Seria ela banalizada? Ou seria ela
legitimada pelo sistema?

A pesquisa realizada pelo IDDD já referida, ainda no ano de 2016, divul-
gou um levantamento de dados a partir do monitoramento realizado na cidade
de São Paulo desde a implementação da audiência de custódia e identificou
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algumas problemáticas que podem explicar o baixo índice de relatos de agres-
são policial nas audiências. Primeiramente, aponta-se o fato de que a aborda-
gem sobre a violência nas audiências de custódia não é padronizada, de modo
que alguns juízes se contentam apenas com a informação da existência ou não
de violência e outros buscam tomar conhecimento dos detalhes. 

Além disso, a pesquisa destacou a ausência de interesse por parte dos
operadores jurídicos quanto à verificação de casos de abuso. Como se cons-
tata do relatório final da pesquisa, em mais de 45% das audiências acompa-
nhadas o assunto sequer foi abordado23. Destaca-se, ainda, a ínfima atuação
e interesse do Ministério Público, que seria o órgão competente para o con-
trole externo da atividade policial segundo a Constituição Federal, e que em
alguns casos relatados pelo relatório do IDDD chegou, a constranger os cus-
todiados que tentaram denunciar abusos, advertindo a possibilidade de acu-
sação pelo crime de denunciação caluniosa caso o relato de violência não
fosse verdadeiro.

O relatório do levantamento realizado pelo IDDD também aponta outro
fator que pode influenciar na baixa apuração de casos de violência e tortura:
a presença da Polícia Militar na entrevista reservada com a defesa, como
também durante algumas audiências, o que pode a inibir a revelação por
medo de retaliação. Por fim, houve diversos casos presenciados pelo IDDD
em que a denúncia de violência policial sequer gerou o encaminhamento de
ofício ao DIPO5 (órgão responsável pela apuração dos casos de tortura po-
licial na cidade de São Paulo), alegando-se falta de credibilidade do relato
da agressão fornecido pelo preso. Tais casos também contribuem para ex-
plicar a falsa impressão de baixos índices de casos de violência, pois muitos
não chegam a ser registrados oficialmente junto às corregedorias e órgãos
de controle.

No mesmo sentido, a ONG Conectas Direitos Humanos também realizou
uma importante pesquisa sobre as audiências de custódia e denunciou a blin-
dagem à tortura policial, isto é, o descompromisso com o combate à tortura.
De acordo com o relatório denominado “Tortura Blindada”, aponta-se que até
mesmo a Defensoria Pública, última a se manifestar em audiência, aborda o
tema da violência policial com mais frequência do que o próprio Ministério
Público, que permanece se abstendo do controle que deveria realizar. Quanto
à postura dos magistrados, o relatório demonstrou que em 26% das audiências
onde houve relato de agressão policial não foi realizado qualquer encaminha-
mento ou providência pela decisão judicial. Nos casos em que houve decisão
de apuração, os juízes deram preferência para encaminhar os relatos às corre-
gedorias das Polícias Civil e Militar, ou seja, às próprias instituições suspeitas
de praticar as agressões. Em apenas 1 dos 393 relatos de violência policial
houve a determinação de abertura de inquérito policial, escancarando-se a di-
ficuldade de dar seguimento às denúncias realizadas24.
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Mais recentemente, foram divulgados alguns dos dados levantados
pela pesquisa “Audiência de Custódia, Prisão Provisória e Medidas Cau-
telares: Obstáculos Institucionais e Ideológicos à Efetivação da Liberdade
como Regra”, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública
(FBSP), instituição selecionada a partir de edital do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) na 2ª edição da série “Justiça e Pesquisa”. A pesquisa - rea-
lizada a nível nacional - mapeou e diagnosticou a implementação da au-
diência de custódia nas capitais de seis estados brasileiros: Distrito Federal,
Rio Grande do Sul, Paraíba, Tocantins, Santa Catarina e São Paulo. Embora
o relatório completo da pesquisa ainda não esteja disponível, destaca-se
dos dados apresentados em audiência pública25 que a Polícia Militar esteve
presente em 86,2% das audiências acompanhadas pela pesquisa. Além
disso, para 26% das pessoas custodiadas não foi fornecida qualquer expli-
cação sobre a finalidade da audiência de custódia. Dessa forma, percebe-
se que os obstáculos para uma efetiva implantação e funcionamento do ins-
tituto estão longe de desaparecer.

De fato, a audiência de custódia ainda está em processo de implemen-
tação e possui diversas problemáticas que já vêm sendo detectadas na prá-
tica. Entre elas, conforme explicitado no presente trabalho, destacam-se: a
disparidade entre os procedimentos seguidos em cada estado, a falta de es-
trutura para realização do procedimento em todas as comarcas brasileiras,
a ausência de atenção dos atores jurídicos para as denúncias de violência
policial e a presença de agentes policiais no momento da audiência. Contu-
do, ainda é possível - e necessário - perceber o seu potencial no enfrenta-
mento do problema da violência policial e da naturalização da prisão caute-
lar, a fim de que se possa buscar a sua correta efetivação no sistema de justiça
criminal brasileiro. 

4 CONSIDERAÇõES FINAIS
Ao longo da presente pesquisa, buscou-se realizar um estudo sobre o insti-
tuto da audiência de custódia, uma relativa novidade no sistema de justiça
criminal brasileiro. O projeto da audiência de custódia foi lançado a partir
da iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em 2015 e possibilitou a con-
cretização de um direito básico da pessoa presa. A audiência de custódia é
o momento de apresentação pessoal da pessoa presa ou detida perante uma
autoridade judicial, com a finalidade de possibilitar a fiscalização da lega-
lidade da prisão e de eventuais atos de tortura ou maus-tratos policiais. Trata-
se de um importante mecanismo, presente em diversos tratados internacio-
nais, que busca a coibição da violência policial e a concretização do direito
à vida e a integridade física e psicológica da pessoa presa. Contudo, é ne-
cessário destacar também que o novo instrumento ainda está em processo de
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implementação e, como não poderia deixar de ser, diversas são as proble-
máticas identificadas. 

Um dos aspectos, acerca desse processo de implementação, explorado
ao longo deste trabalho foi a condução das audiências de custódia não ser
padronizada em todo o território brasileiro e, muitas vezes, se dar mediante
afronta ao direito de defesa, como nos casos em que a audiência é realizada
sem a presença de defensor ou quando não é proporcionado um momento
prévio de entrevista entre o custodiado e o seu defensor, sem a presença de
agentes policiais. Tais situações representam uma violação aos princípios
do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, sem os quais
um procedimento penal não possui qualquer validade. 

Entre os demais pontos negativos dessa tardia e lenta implementação
da audiência de custódia, destacam-se a inexistência de sensibilidade por
parte dos magistrados ao conduzir as audiências, a falta de investigação dos
casos de tortura, bem como a supressão da garantia da apresentação pessoal
para um número significativo dos acusados. No que concerne ao primeiro
ponto, destaca-se que os atores jurídicos precisam ter uma capacitação e for-
mação em direitos humanos. A tortura e violência praticadas pelos agentes
estatais são de uma brutalidade já inserida e internalizada na sua atuação –
principalmente quando falamos da Polícia Militar. A polícia é preparada
para um tratamento ostensivo, como se estivesse em busca de um inimigo
(e este inimigo tem cor e classe social). Portanto, a forma de abordagem dos
atores jurídicos em relação ao assunto da violência policial é essencial para
a correta efetivação da audiência de custódia e concretização de todas as
suas finalidades.

Nesse sentido, apesar de sua internalização ser uma grande conquista,
a audiência de custódia ainda não se demonstra como uma garantia efetivada
e concretizada em nosso sistema de justiça criminal. Portanto, por mais que
tenham ocorrido avanços inegáveis, e a audiência de custódia se apresente
como um mecanismo viável no enfrentamento à violência policial e à bana-
lização das prisões cautelares, é necessário que haja um esforço por parte
de todas as instituições e atores envolvidos, para que o Brasil caminhe para
uma mudança de mentalidade judicial, a partir de um viés mais humanitário
do processo penal, identificada com a ratificação dos diversos tratados in-
ternacionais de direitos humanos.

A partir dos dados do CNJ, percebe-se que o projeto da audiência de
custódia no Brasil conseguiu prevenir diversas prisões cautelares desneces-
sárias, bem como identificar alguns casos significativos de violência per-
petrada por agentes estatais. Esta é uma conquista no caminho da luta contra
as violações de direitos humanos cometidas, principalmente, pelo Estado
em instituições tradicionalmente totalitárias e, consequentemente, na lógica
cruel do sistema penitenciário brasileiro. Nesse mesmo sentido, os dados
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oficiais permitem caminhar para a conclusão de que a audiência de custódia,
aliada a uma mudança de mentalidade dos atores jurídicos, pode ser um ins-
trumento em potencial para controlar o abuso da prisão provisória, preser-
vando o princípio da liberdade quando confrontado à excepcionalidade da
prisão cautelar e, ainda, que tal instituto possui um importante papel como
instrumento de preservação de direitos inerentes à pessoa humana e combate
à tortura.

No entanto, embora se queira ressaltar os aspectos positivos da imple-
mentação da audiência de custódia, não se pode deixar de atentar que há
ainda um longo percurso a ser seguido para a devida efetivação dessa ga-
rantia. A audiência de custódia é uma alternativa que, uma vez acompanhada
da política nacional de prevenção e combate à tortura e de mudança de pa-
radigmas, demonstra-se uma aposta de grande potencial para combater a
realidade de encarceramento em massa e das violações de direitos humanos,
tais como tortura e maus-tratos perpetrados por agentes estatais no cotidiano
do nosso sistema de justiça criminal.
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NOTAS

1 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Especialista
em Ciências Penais pela PUCRS. Graduada em Direito pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS). Integrante do Grupo de Pesquisa em Políticas
Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal (GPESC). 

2 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Graduada em
Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Integrante do
Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça
Penal (GPESC).

3 “Qualquer pessoa presa ou detida nas condições previstas no parágrafo 1,
alínea c), do presente artigo deve ser apresentada imediatamente a um juiz ou
outro magistrado habilitado pela lei para exercer funções judiciais [...]”.

4 “Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá
ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada
por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável
ou de ser posta em liberdade. [...]”.

5 “Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções ju-
diciais [...]”.

6 Entre as tentativas de reforma na legislação, destacam-se os Projetos de
Lei do Senado nº 156/2009 (“novo Código de Processo Penal”) e nº 554/2011 (que
promoveria alterações no artigo 306 do Código de Processo Penal).

7 Um novo relatório do Infopen deveria ter sido divulgado neste ano de 2017,
mas até o momento não houve divulgação oficial dos dados pelo Depen. Estima-
se, contudo, que o referido crescimento da população privada de liberdade não
tenha diminuído nos últimos três anos, em virtude da persistência em uma política
criminal de “guerra” às drogas e de preferência pelo recurso do encarceramento
mesmo em casos de pequenos delitos patrimoniais. 

8 Neste ponto, cabe ressaltar que a prisão cautelar, isto é, a prisão antes do
trânsito em julgado da sentença penal condenatória, deveria ser a exceção: de
acordo com o princípio da presunção de inocência, a regra é que a pessoa acusada
possa responder ao processo em liberdade.
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9 CNJ. Estudo “Novo diagnóstico de pessoas presas no Brasil”. Disponí-
vel em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_pre-
sas_correcao.pdf>. Acesso em: novembro de 2017.

10 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-
penal/audiencia-de-custodia>. Acesso em: novembro de 2017.

11Notícias STF. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoti-
ciaDetalhe.asp?idConteudo=284925>. Acesso em: novembro de 2017.

12 Em especial, destacam-se as pesquisas do Instituto de Defesa do Direito
de Defesa (IDDD) e da ONG Conectas Direitos Humanos (esta, intitulada “Tor-
tura Blindada”). Ainda, de suma importância, a recente pesquisa do Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública (FBSP): “Audiência de Custódia, Prisão Provisória
e Medidas Cautelares: Obstáculos Institucionais e Ideológicos à Efetivação da Li-
berdade como Regra”.

13 FBSP. 10º Anuário Brasileiro de Segurança pública. 2016. Disponível
em: <http://www.forumseguranca.org.br/storage/10_anuario_site_18-11-2016-
retificado.pdf>. Acesso em: novembro de 2017

14 Notícias STF. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNo-
ticiaDetalhe.asp?idConteudo=284925>. Acesso em: novembro de 2017.

15 Sobre o tema, v.: GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal:
abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica.
3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016.

16 CNJ. Dados estatísticos / Mapa de implementação. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-cus-
todia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil>. Acesso em: de-
zembro de 2017.

17 Em relação ao Rio Grande do Sul, existe uma particularidade que não se
encontra ressaltada quando passamos os olhos pelo mapa de implantação das au-
diências elaborado pelo CNJ. De acordo com as diretrizes do Serviço de Plantão
Judicial da Comarca de Porto Alegre/RS, os autos de prisão em flagrante conti-
nuam sendo remetidos via expediente escrito aos magistrados de plantão antes da
realização das audiências, que ocorrem diariamente no turno da manhã. Dessa
forma, somente são apresentados nas audiências de custódia aqueles presos que
não foram colocados em liberdade por prévia decisão escrita, o que leva a uma
taxa baixíssima de concessão de liberdade em audiência. 
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18 CNJ. Dados estatísticos / Mapa de implementação. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-cus-
todia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil>. Acesso em: de-
zembro de 2017.

19 CNJ. Dados estatísticos / Mapa de implementação. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-cus-
todia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil>. Acesso em: de-
zembro de 2017.

20 Corte IDH. Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Disponível em:
<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2607/13.pdf>. Acesso em: dezembro
de 2017.

21 IDDD. Monitoramento das Audiências de Custódia em São paulo.
Disponível em: <http://www.iddd.org.br/wp-content/uploads/2016/05/Relatorio-
AC-SP.pdf>. Acesso em: dezembro de 2017.

22 De acordo com o mapa de implantação do CNJ, os casos de denúncia de
violência no ato da prisão perfazem um percentual de 4,9% das audiências reali-
zadas. CNJ. Dados estatísticos / Mapa de implementação. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-cus-
todia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil>. Acesso em: de-
zembro de 2017.

23 IDDD. Monitoramento das Audiências de Custódia em São paulo.
Disponível em: <http://www.iddd.org.br/wp-content/uploads/2016/05/Relatorio-
AC-SP.pdf>. Acesso em: dezembro de 2017.

24 Dados extraídos diretamente do relatório “Tortura Blindada” disponível
para download em: <http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/noticia/47090-pes-
quisa-inedita-tortura-blindada>. Acesso em: dezembro de 2017.

25 CNJ. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85593-audien-
cias-de-custodia-maioria-sao-jovens>. Acesso em: dezembro de 2016.
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Resumo: A população carcerária brasileira cresce de forma ininterrupta
durante todo o período pós-Constituição de 1988. Levando-se em conta
o fato de que neste período foram ampliadas as possibilidades de apli-
cação de penas e medidas alternativas, bem como foram criadas alter-
nativas ao encarceramento provisório, supõe-se que a relação entre a pri-
são e as alternativas que se propõem no seu lugar não é necessariamente
de ruptura, mas também de coexistência, continuidade e funcionamento
recíproco. Os efeitos produzidos pelas estratégias alternativas à prisão
vinculam-se tanto às interações entre as diversas tendências político-cri-
minais presentes na sua emergência e implementação, quanto às formas
de compreensão acerca do crime e do criminoso que num dado momento
orientam a sua configuração específica. Neste sentido, pretende-se vin-
cular o debate sobre as taxas de encarceramento e de aplicação de
penas e medidas alternativas a uma sociologia da punição, procurando
verificar as relações entre os movimentos do encarceramento e as políticas
penais adotadas, bem como aprofundar as possibilidades teóricas de in-
terpretação destes dados.

Palavras-chave: Alternativas Penais; Encarceramento; Sociologia da
Punição.

Abstract:The Brazilian prison population has been growing uninterruptedly
throughout the post-Constitution of 1988 period. Considering the fact that
in this period the possibilities of applying alternative penalties and meas-
ures were expanded, it is assumed that the relationship between the prison
and the alternatives proposed in its place is not necessarily a rupture, but
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also of coexistence, continuity and reciprocal functioning. The effects pro-
duced by alternative strategies to prison are linked both to the interactions
between the various political-criminal tendencies present in their emer-
gence and implementation, as well as to the forms of understanding the
crime and the criminal that, at a given moment, guide their specific con-
figuration. In this sense, the aim is to link the debate on the rates of incar-
ceration and the application of penalties and alternative measures to a so-
ciology of punishment, seeking to verify the relations between the
incarceration movements and the criminal policies adopted, as well as to
deepen the theoretical possibilities of interpretation of this data.

Keywords: Penal Alternatives; Encarceration; Sociology of Punishment.

Apopulação carcerária brasileira cresce de forma ininterrupta durante
todo o período pós-Constituição de 1988. Considerando a taxa de
presos por 100 mil habitantes, temos que a taxa em 1990 era de

104,7 presos por 100 mil habitantes acima dos dezoito anos de idade, e che-
gou a 420,6 presos por 100 mil habitantes no ano de 2014. O crescimento
neste período foi praticamente ininterrupto. Em números absolutos e con-
siderando a série histórica de 1990 a 2014, percebe-se que depois de um pe-
ríodo de estabilidade no início dos anos 2000, quando a população carcerária
girava em torno dos 230 mil presos, o crescimento foi significativo e cons-
tante (com a exceção do ano de 2005) de aproximadamente 8% ao ano, che-
gando a um total de 607 mil presos em junho de 2014.

A população carcerária brasileira em junho de 2014 representava uma
taxa de encarceramento de 420,3 presos por 100 mil habitantes com idade
acima de 18 anos. Essa taxa varia muito de estado para estado, tornando a
geografia do encarceramento no Brasil bastante diversa e complexa.

Entre os estados com taxas de encarceramento acima da média nacio-
nal, destacam-se o Acre, com 733,3 por cem mil habitantes com idade acima
de dezoito anos, o Mato Grosso do Sul, com 812,4, Distrito Federal com
680,9 e São Paulo, com 671,1. Em sentido inverso, com baixas taxas de en-
carceramento, abaixo da média nacional, denotando dificuldades das agên-
cias de segurança pública e justiça criminal para dar encaminhamento aos
delitos verificados nestes estados, destacam-se os estados do Maranhão,
com 141,8 presos por 100 mil habitantes, da Bahia, com 145,9, e do Piauí,
com 149 e do Pará, com 257,8.

Em junho de 2014, 61,2% do total de presos no Brasil eram condena-
dos. Já os presos em situação provisória, ainda sem uma condenação criminal,
representavam 38,3% do total. Apesar de representar uma pequena redução
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em relação à 2013, o crescimento do número de presos provisórios se man-
teve constante na última década, inclusive após a entrada em vigor da nova
lei de cautelares no processo penal (Lei 12.403/11), que deu ao judiciário
uma série de novas possibilidades para a garantia do andamento do processo,
sem a necessidade da prisão do acusado, entre as quais o monitoramento
eletrônico do preso. Destaca-se que o monitoramento eletrônico é ainda
pouco utilizado, seja por resistência dos juízes, seja pela falta de estrutura
nos estados1.

Em números absolutos, apenas o estado de São Paulo representava, em
junho de 2014, aproximadamente 30% do total de presos provisórios do país,
um total de 66.113 (30,8% do total de presos no estado). Na região sul, o
Rio Grande do Sul apresenta a maior proporção de presos provisórios em
relação ao total da população carcerária (34,8%), apresentando em números
absolutos, mais presos provisórios (9.773) do que os demais estados da re-
gião somados (SC - 4.532 e PR – 4.980). Esse estado é também, conforme
informado pelo CNJ, o que apresenta a maior percentual de decretação de
prisão preventiva em audiências de custódia desde que tais audiências tive-
ram início (68,1% no período entre 30/07/2015 e 13/10/2015)2.

Em termos proporcionais, Sergipe, Piauí e Pernambuco eram, naquele
mesmo momento, os estados com o maior percentual de presos provisórios,
com 70,9%, 63,6% e 59,1%, respectivamente. Também apresentavam taxas
elevadas de presos provisórios, bem acima da média nacional, os estados do
Maranhão, Bahia e Amazonas, todos com mais de 54% de presos provisó-
rios. Taxas tão elevadas estão relacionadas, entre outros aspectos, com a mo-
rosidade judicial e a não efetivação das garantias processuais para determi-
nados perfis de acusados, que acabam por responder ao processo presos, por
períodos que chegam a até 2 anos ou mais, sem que haja uma justificativa
legalmente plausível3 (Ministério da Justiça/Secretaria de Assuntos Legis-
lativos, 2015).

Como dito, o aumento da opção pelo encarceramento no Brasil não é
acompanhado pela garantia das condições carcerárias, contribuindo para a
violência no interior do sistema prisional, a disseminação de doenças e o
crescimento das facções criminais. Em 2011, o déficit era da ordem de
175.841 vagas. Já em 2012, este número passa para 211.741, num cresci-
mento de 20% no curto período de um ano, chegando a média nacional a 1,7
presos por vaga no sistema (DEPEN/InfoPen).

Outra questão importante referente aos elevados percentuais de presos
provisórios no país foi discutida por Sinhoretto e Lima (2015). Para estes
autores, o arcabouço do sistema de segurança pública brasileiro faz com as
polícias militares sejam as protagonistas na atividade de controle do crime.
Os autores avaliaram que a composição do sistema prisional hoje reflete um
modelo de segurança pública que tem como principal ação o policiamento
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ostensivo realizado pelas PMs. O resultado disso é o alto número de prisões
em flagrante em decorrência desta lógica de policiamento que, por sua vez,
impacta significativamente no número de prisões provisórias. Segundo Si-
nhoretto e Lima (2015) o protagonismo das PMs está ancorado no fato de
que cabe às polícias militares a definição de ordem pública, neste sentido,
são elas quem determinam como será a composição da clientela do sistema
penal e por decorrência da população prisional. Além do mais, o controle
do crime realizado pela PM acaba demandando ao sistema de justiça crimi-
nal uma celeridade no processamento destes flagrantes que está muito além
da sua capacidade. O alto número de prisões em flagrante e a recorrente ma-
nutenção das prisões provisórias em detrimento da aplicação de medidas
cautelares faz com que tanto as Polícias Civis, quanto o Judiciário acabem
desempenhando um papel de coadjuvantes na seleção dos conflitos sociais
e dos acusados que vão receber a atenção da justiça criminal. 

A responsabilidade do judiciário pela produção do perfil dos presos no Brasil
aponta a opção de renúncia ao protagonismo da justiça criminal: um poder que
tarda a julgar os presos em flagrante é um poder que falha, é um poder que re-
nuncia. Num padrão similar ao adotado em vários países da América do Sul, de
acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2014), seu modo
de atuação considera aceitável que cerca de 40% dos presos brasileiros estejam
em situação provisória. E, como agravante, pesquisa do CRISP/UFMG para a
Secretaria de Reforma do Judiciário – SRJ/MJ (2014) constatou que, em cinco
capitais brasileiras investigadas, o tempo médio dos processos de homicídios
dolosos baixados em 2013 pelo poder judiciário é de 7,3 anos, com destaque
para Belo Horizonte, cujo tempo médio é de 9,3 anos. E, pelo que se sabe até
aqui do funcionamento da justiça criminal e de seu resultado no perfil dos en-
carcerados, pode-se dizer que tal realidade é derivada do fato de que o protago-
nismo da justiça criminal está com os policiais militares, que fazem prisões em
flagrante todos os dias (SINHORETTO e LIMA, 2015, p. 128).

Também em trabalho recente sobre o perfil da população prisional bra-
sileira, Silvestre, Schlittler e Sinhoretto (2015) apontaram que a composição
da população carcerária é decorrente de crimes patrimoniais e crimes de dro-
gas. Cerca de 70% da população prisional do país corresponde a pessoas que
estão respondendo por estes tipos de crime e não por crimes contra a pessoa
e contra a vida. Com base em comparações realizadas junto aos dados sobre
o perfil das vítimas de homicídio no Brasil (Waiselfisz, 2012) as autoras
concluíram que o perfil dos presos se assemelha ao perfil das vítimas de cri-
mes violentos no Brasil, a saber: jovens e negros. Neste sentido, nota-se que
há uma seletividade tanto nos processos de incriminação quanto na garantia
do direito à vida:
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A punição criminal no Brasil recai, sobretudo, sobre os jovens e negros que
cometem delitos relativos à circulação indevida da riqueza: roubos, furtos e
tráfico de drogas. A principal preocupação do sistema de justiça é com a cir-
culação (indevida) da riqueza, em detrimento do tratamento dos conflitos
violentos, da proteção da vida e da integridade física, numa lógica de admi-
nistração de conflitos própria de uma sociedade rica e violenta (conside-
rando que, tanto a riqueza quanto a violência são desigualmente distribuí-
das). (SILVESTRE, SCHLITTLER, SINHORETTO, 2015, p. 25)

Portanto, diante desse protagonismo das Polícias Militares identificado
por Sinhoretto e Lima (2015), toda a atenção do judiciário hoje acaba se vol-
tando para os crimes de média e baixa gravidade, muitas vezes cometidos
sem o uso de violência, e que acabam respondendo pelo crescimento do en-
carceramento. Somado a isso, tem-se a ausência de políticas de proteção à
vida e garantia de direitos e de punição aos crimes mais graves contra a vida,
já que o país possui um percentual de elucidação de homicídios que não ul-
trapassa 8%4 (ENASP, 2012).

A análise da situação da prisão provisória é pressuposto importante para
a apresentação de alternativas que possam minimizar os seus efeitos na reali-
dade carcerária, restringido sua utilização, elemento fundamental, mas não
exclusivo, para o estabelecimento de uma nova lógica de resposta ao delito,
menos vinculado ao cárcere. A Lei 12.403/11 teve por escopo justamente am-
pliar o leque de medidas cautelares diversas da prisão cautelar, proporcionan-
do-se ao juiz a escolha, dentro de critérios de legalidade e de proporcionali-
dade, da providência mais ajustada ao caso concreto e, assim, proceder ao
ajuste do sistema às exigências constitucionais atinentes à prisão e à liberdade
provisória. No entanto, sua eficácia ainda não está de todo comprovada.

Em pesquisa sobre a prisão provisória em julgados do TJRS, publicada
no ano de 2008, anterior portanto à lei das cautelares, Vasconcellos (2008)
apontava que já se podia observar o crescimento de uma demanda social vol-
tada ao punitivismo, fruto da crescente sensação de insegurança. Deixados de
lado os elementos que serviam (e que, para muitos ainda servem) como justi-
ficação da pena de prisão (reeducação, ressocialização, etc.), a prisão passa a
ter sua função prática voltada tanto para satisfazer o sentimento de retribuição
social ao delito quanto de controle do risco social provocado pelos indivíduos
problemáticos, combatendo pelo confinamento ao perigo que provocam. No
Brasil, as instituições públicas responsáveis pela manutenção da ordem e apli-
cação da lei penal passam por uma crise de legitimidade social. O modelo de
ação seguido por estas instituições do Estado aparece como ineficaz no com-
bate ao aumento da criminalidade no país: o desenvolvimento de novas prá-
ticas delitivas e de organização criminal dificulta em muito, quando não im-
possibilita, o enfrentamento da criminalidade por tais instituições.
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Segunda a autora, a dificuldade das instituições públicas em lidar com
a crescente criminalidade ocasionava um sentimento social de impunidade.
Neste sentido, observa-se que o sistema tem como única alternativa de ação
a seleção de uma parte dos delitos para a apuração: além da imensurável
cifra oculta de delitos praticados, poucos casos apurados pela polícia são
transformados em processo penal, tanto pela dificuldade colocada pelas ine-
ficazes, ou dificultadas, ações policiais, quanto pela incapacidade institu-
cional de apurar todos os eventos criminais. Em decorrência disto, o pro-
cesso penal, que é instaurado em relativamente poucos casos, passa a ser
utilizado como um mecanismo de punição antecipada, já que a prisão ime-
diata poderia ser responsável pela construção de uma falsa noção de eficácia
do poder repressivo do Estado. 

A prisão preventiva, modalidade que pode ser decretada durante o in-
quérito policial, deveria ser utilizada como garantia e proteção dos meios e
dos fins do processo penal somente em circunstâncias excepcionais. Porém,
na prática, esta modalidade apresenta números crescentes, já que passa a ser
utilizada como medida de proteção e defesa social, além de servir de elemen-
to representativo de uma falsa eficiência da ação institucional. Dessa forma,
a prisão preventiva deixou de ser utilizada (se é que algum dia o foi) apenas
como meio de garantir o andamento do processo e a execução das penas. 

Através do universo analisado na pesquisa realizada, a pesquisa veri-
ficou que as decisões de manutenção ou não de uma medida de prisão pre-
ventiva, anteriormente decretada por juiz de primeiro grau, variam de acordo
com a ideologia seguida pelos desembargadores responsáveis pelo julga-
mento do pedido de relaxamento de tal medida. Pode-se concluir que nas
câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul existem di-
ferentes percepções acerca da prisão preventiva, suas prerrogativas e neces-
sidade de utilização. Observou-se a variação argumentativa dos desembar-
gadores entre dois pólos opostos: o que parte de uma visão garantista e outro
que segue a ideologia da defesa social. 

Posteriormente, o CESEC-UCAM realizou pesquisa sobre o tratamen-
to judicial de acusados de tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro, pre-
sos em 2013 e julgados até 2015 (LEMGRUBER e FERNANDES, 2015).
A análise de 1.330 casos de pessoas presas em flagrante acusadas de tráfico
de drogas na cidade do Rio de Janeiro em 2013, com processos concluídos
até março de 2015 ressalta o uso excessivo e abusivo da prisão provisória e
os custos que isso acarreta para a sociedade em geral, assim como os danos,
muitas vezes irreversíveis, para os próprios presos. Um estudo mais detalhado
dos processos e sentenças de 242 presos em flagrante por tráfico revela ainda
o caráter inquisitório das ações movidas contra a maioria desses réus. Não
só há déficit de defesa, devido à fraca atuação da Defensoria Pública, como
boa parte dos juízes acata a Súmula 70 do TJRJ, que admite condenações
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baseadas apenas no depoimento de policiais. Apesar de alguns sinais posi-
tivos de mudança – como a realização de audiências de custódia para redu-
zir a prisão provisória e a presença de alguns (poucos) juízes que buscam
preservar as garantias constitucionais – os resultados da pesquisa mostram
que ainda prevalece uma visão marcadamente conservadora e preconcei-
tuosa em relação aos acusados de traficar drogas, na grande maioria réus
primários que não oferecem ameaça, porém pobres e desprovidos de “qua-
lidade” social.

Mais recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com
o Ministério da Justiça e diversos governos estaduais, passou a estimular a
adoção da Audiência de Custódia como rotina dos tribunais estaduais para
apresentação dos presos em flagrante à autoridade judiciária no prazo má-
ximo de 24 horas após sua prisão e garantir que a manutenção da prisão se
configure apenas nas hipóteses estritamente necessárias. Medida aplicada
em consonância com o chamado Pacto de San Jose da Costa Rica, do qual
o Brasil foi signatário5.

Como colocado no edital do CNJ Pesquisa, “o acompanhamento coti-
diano da implementação dessas inovações, assim como a análise advinda
de pesquisas a respeito do tema, tem revelado que a prisão preventiva con-
tinua sendo a principal opção dos magistrados para substituir a prisão em
flagrante e, mais, quando fazem uso das medidas cautelares, os juízes o
fazem em substituição à liberdade, que poderia, seguindo os requisitos le-
gais, ser concedida sem condicionantes. Além disso, majoritariamente, a
fiança aparece como a medida cautelar de maior incidência nas decisões ju-
diciais, mesmo considerando que grande parte das pessoas presas em fla-
grante integra parcela da população em situação de vulnerabilidade social
e econômica”.

A pesquisa que estamos conduzindo se propõe a investigar os elemen-
tos estruturais e ideológicos que fomentam o uso abusivo da prisão provi-
sória no Brasil, levando em conta as diferentes realidades estaduais. Para
tanto, serão analisados dados gerais sobre as taxas de encarceramento e de
aplicação de penas e medidas alternativas nos diferentes estados da Fede-
ração na última década. Também serão analisadas as decisões dos Tribunais
de Justiça dos estados sobre temas que se relacionam com a aplicação de
penas e medidas alternativas à prisão e de cautelares no processo penal, em
substituição à prisão preventiva. 

Parte-se do pressuposto de que a relação entre a prisão e as alternativas
que se propõem no seu lugar não é necessariamente de ruptura, mas também
de coexistência, continuidade e funcionamento recíproco. A hipótese é que
a expansão da utilização de alternativas penais não apresenta uma relação
direta e necessária com a redução na utilização da prisão, podendo inclusive
ocorrer a expansão tanto do uso da prisão quanto de formas punitivas diversas
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dela. No entanto, da eventual conclusão de que as alternativas penais não
romperam com a centralidade do cárcere não decorre que tais alternativas
sejam incapazes de qualquer ruptura.

Os efeitos produzidos por tais estratégias alternativas à prisão vincu-
lam-se tanto às interações entre as diversas tendências político-criminais
presentes na sua emergência e implementação, quanto às formas de com-
preensão acerca do crime e do criminoso que num dado momento orientam
a sua configuração específica. Assim, se é relevante questionar o que as al-
ternativas penais “fizeram”, ou seja, qual o impacto de sua implementação
na redução do encarceramento, é igualmente relevante questionar “o que se
fez” com as alternativas penais, ou seja, de que modo os atores envolvidos
na sua produção e implementação, bem como nos demais espaços do campo
judicial, buscaram conduzir, implementar ou se opor às medidas cautelares
diversas do encarceramento.

A partir de Foucault (2009), tomando o discurso como uma prática
entre outras práticas existentes no campo do controle do crime, podemos
dizer que, em um dado momento, condições de possibilidade semelhantes
atuam na produção de práticas tanto discursivas quanto não discursivas. O
discurso não é a representação de uma ação que ocorre em outro lugar, mas
mudanças em uma prática discursiva indicam mudanças em outros pontos
do campo do controle do crime, como nos posicionamentos de seus atores
e nas práticas não discursivas que são implementadas ou afastadas. Analisar
as maneiras como o crime e a punição são enunciados pelos atores da polí-
tica criminal quando falam em medidas cautelares diversas da prisão, bem
como acerca das audiências de custódia, fornece, portanto, indicações sobre
como as alternativas penais são pensadas e postas em funcionamento por
esses atores.

Propomos pensar as alternativas penais à prisão como instrumentos em
uma luta política, elementos táticos inseridos em jogos de força, atravessa-
dos por relações de poder-saber, que se integram a dispositivos jurídico-le-
gais, disciplinares e de segurança. São técnicas que tem sua especificidade
entre outros processos de poder, compreendido como uma estratégia, cujos
efeitos de dominação atribuem-se a manobras, táticas, a funcionamentos
(FOUCAULT, 2004, p. 24-6). Ao mesmo tempo em que possibilitam a re-
sistência a certa configuração do poder punitivo, as alternativas penais so-
mente se constituem enquanto possibilidade de resistência por não se en-
contrarem “fora” da configuração de poder a que se contrapõem, mas
justamente num dos pontos em que ele é exercido e que por aí mesmo pode
ser reconduzido.

Somente colocando em evidência os modos de funcionamento das alter-
nativas penais nesses jogos de forças nos quais se constituíram e se mantém
é que podemos pensar e produzir outros modos de funcionamento, alternativas
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às alternativas. A análise, desse modo, deve estabelecer os elementos de rea-
lidade que desempenharam um papel operatório na constituição da prisão pre-
ventiva e das medidas cautelares alternativas como resposta possível e/ou ne-
cessária em um dado processo penal. Ainda, é preciso questionar por que uma
dada estratégia e seus instrumentos táticos foram escolhidos em detrimento
de outros possíveis, determinando que efeitos de retorno foram produzidos,
o que dos inconvenientes foi percebido e que em que medida isso provocou
uma reconsideração acerca da prisão preventiva e das medidas cautelares di-
versas da prisão (FOUCAULT, 2010a, p. 328-9).

Pensando a partir de Foucault (2010b, p. 385), as formas de conceber
o crime e as práticas investidas no seu controle, enquanto modos de governo
dos homens pelos homens, supõem uma certa forma de racionalidade, e os
que buscam resistir contra uma forma de poder nelas presente não podem
se contentar em denunciar a violência das agências policiais ou em criticar
uma instituição como a prisão. É preciso colocar em questão a própria forma
de racionalidade presente nessas agências e instituições voltadas ao crime
e seu controle, perguntar-se como são racionalizadas as relações de poder
existentes em seus modos de funcionamento. Colocar essa racionalidade em
evidência é o único modo de evitar que outras instituições, que, apesar de
serem colocadas como contraponto, articulam-se em torno dos mesmos ob-
jetivos e produzem os mesmos efeitos, tomem o seu lugar. 

Para além das previsões legais a respeito da aplicação das penas alterna-
tivas à prisão, é importante a verificação da forma como vem sendo executadas
pelo sistema de justiça, uma vez que a credibilidade dessas modalidades de
punição depende em grande medida da sua eficácia para responder às funções
da pena.

Segundo dados da Secretaria Nacional de Justiça, vinculada ao Minis-
tério da Justiça, correspondentes ao ano de 2003, havia no Brasil 37 centrais
de apoio e acompanhamento às penas e medidas alternativas, em 25 estados,
conveniadas com o Ministério. Na época, as instituições conveniadas com
o Ministério da Justiça eram Tribunais de Justiça de 18 estados; um Tribunal
Regional Federal; o Ministério Público em um estado; duas secretarias de
estado; e duas Defensorias Públicas. As varas especializadas em penas al-
ternativas eram em número de 5, distribuídas em Fortaleza, Recife, Porto
Alegre, Salvador e Belém. Segundo dados do Departamento Penitenciário
Nacional, atualmente as centrais são em número de 39, e as Varas especia-
lizadas são 7, sendo que a última foi inaugurada na cidade de Sergipe, no
dia 13 de janeiro de 2005.

Até o ano de 2003, o número de pessoas submetidas a estas penas e me-
didas nas centrais era de 32.500. Destes, 87% eram homens e 13% mulheres,
tendo 40,6% deles o ensino fundamental incompleto, 11,1% o ensino médio
completo, 6,2% o ensino fundamental completo e 3,7% analfabetos. Entre
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os apenados, 61% estavam na faixa dos 18 aos 35 anos. Os delitos predomi-
nantes foram o furto (20%), porte ilegal de armas (16,2%), lesão corporal
(16,1%), e porte de drogas (14,4%).

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Latino-Americano de
Prevenção ao Delito e Tratamento do Delinquente em 1997, o grau de rein-
cidência era de 12,5%, bastante inferior ao verificado no sistema peniten-
ciário. Dentre as penas alternativas aplicadas, verificou-se a predominância
da prestação de serviço à comunidade, com 73,4%. Em segundo lugar, a
prestação pecuniária, com 20%.

A ampliação da utilização das penas alternativas, bem como a sua ade-
quação ao delito cometido e ao perfil do apenado, depende em grande me-
dida da conscientização e empenho dos magistrados, desde o momento de
sua aplicação, bem como no controle da execução das mesmas. Para Sérgio
Salomão Shecaira,

Cabe ao juiz da execução tomar a iniciativa para o efetivo cumprimento de
todas as medidas alternativas. Deve ele “requisitar a colaboração de entida-
des públicas ou solicitá-la a particulares” (art. 147 da LEP). Portanto, no cum-
primento de sua atividade jurisdicional, o magistrado tem o poder de utili-
zar-se dos meios possíveis para que se cumpra o programa individualizador
e para que se tenha o acompanhamento da pena prevista na sentença. (...) Não
obstante a previsão legal, a apatia e a inércia dos poderes públicos fizeram
com que muitas sentenças não pudessem ser cumpridas, em função da ine-
xistência de órgãos conveniados, circunstância que tornou, muitos decisó-
rios, letra morta. A responsabilidade da autoridade judiciária no cumprimento
das penas alternativas, não é minimizada pelas dificuldades de operacionali-
zar a medida, pois se o poder executivo não oferece recursos, pode o juiz
tomar as iniciativas necessárias para conseguir meios de execução da pena.
(SHECAIRA, 1999, p. 203)

Em pesquisa realizada por Franciele Silva Cardoso (2004) na 20ª. e 25ª.
Varas Criminais do Foro Central da cidade de São Paulo, no período de março
de 1999 a setembro de 2000, buscou-se verificar o nível de comprometimento
dos magistrados paulistas com a efetivação, na prática jurídica da Comarca
da capital, das alternativas penais ao encarceramento, servindo as duas Varas
Criminais pesquisadas como amostragem deste universo maior.

A pesquisa foi feita com base nos livros de sentença das respectivas
Varas, nos quais foram analisadas 3.813 sentenças, sendo que em 750 delas
havia a possibilidade da substituição por pena alternativa. Constatou-se que
deste total de 750 sentenças, em 300 delas não houve a substituição, man-
tendo-se a pena privativa de liberdade. Nos casos em que ocorreu a substi-
tuição, verificou-se a preferência pela modalidade de prestação de serviço
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à comunidade, isolada ou cumulada, sendo a opção mais adotada em ambas
as Varas, alcançando 116 casos em uma delas e 129 na outra.

Também o Ministério Público tem papel relevante para a ampliação
da utilização dos substitutivos penais, assim como para o controle da sua
execução. Em levantamento realizado pelo Grupo de Pesquisa em Violência
e Cidadania do PPG em Sociologia da UFRGS (AZEVEDO, 2005), foi apli-
cado um questionário a todos os promotores e procuradores de justiça do
estado do RS, com um retorno de 48,5%. Uma das questões referia-se ao
grau de adesão destes às penas alternativas. Perguntados sobre a adequação
e eficácia das penas alternativas e a possibilidade de ampliação da utilização
das mesmas,  65,3% manifestaram-se favoravelmente, contra 33,6% que
apresentaram resistência em relação aos substitutivos penais. 

Em seguida, foram realizadas entrevistas com 17 promotores e procu-
radores, buscando aprofundar as respostas obtidas no questionário. Com re-
lação às penas alternativas, objetivou-se compreender o motivo das resis-
tências encontradas.  Sob este aspecto, evidenciou-se a grande preocupação
com a falta de controle e de mecanismos para obrigar o condenado a cumprir
a pena imposta pela justiça. Para um dos promotores entrevistados,

Essa perda de adesão se dá justamente por uma falta de controle na execução
dessas penas alternativas. Então, se nós tivéssemos uma Vara, e aqui na
Capital tem, mas na maioria das comarcas não tem uma Vara específica
acompanhando a execução das penas alternativas, e isso acaba desestimu-
lando os operadores do direito, fragilizando a questão das penas alternativas,
um descontrole total, se aplica uma pena alternativa e não se tem retorno da-
quilo. (AZEVEDO, 2005, p. 60/61)

Essa opinião é compartilhada pela maioria dos entrevistados, que des-
tacaram a ausência de preocupação do poder público em garantir as medidas
necessárias para o melhor funcionamento do sistema de penas alternativas.
Segundo outro entrevistado, 

o Estado tem que assumir esse papel de administrador da pena, de fiscaliza-
dor da pena, porque aí ela vai ser mais eficaz, aí nós vamos ter pessoas trei-
nadas, capacitadas para exercitar essa função, e não delegar tudo isso para
uma entidade beneficente, uma entidade privada qualquer. (AZEVEDO,
2005, p. 62)

A atualização dos dados sobre a aplicação de penas e medidas alternati-
vas no Brasil, bem como a análise do impacto da lei das cautelares obre o en-
carceramento provisório, bem como a análise do posicionamento dos Tribu-
nais e dos movimentos de política criminal expressos por operadores jurídicos
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poderão contribuir para a identificação das principais barreiras a um efetivo
movimento de desencarceramento, contribuindo para a redução da popula-
ção carcerária, e consequentemente da superlotação e do domínio de facções
no ambiente carcerário. A análise dos dados à luz da produção sociológica
sobre o tema da punição no contexto contemporâneo poderá contribuir para
a consolidação de uma Sociologia da Punição no contexto brasileiro e lati-
no-americano.
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NOTAS

1 Para uma análise do impacto da nova lei de cautelares sobre as decisões
judiciais em matéria de prisão preventiva, vide a pesquisa realizada pelo Instituto
Sou da Paz, “O Impacto da Lei de Cautelares nas Prisões em Flagrante na Cidade
de São Paulo”, 2014.

2 Mapa de Implantação da Audiência de Custódia no Brasil. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custo-
dia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil. Acesso em
10/11/2015.

3 Excesso de prisão provisória no Brasil: um estudo empírico sobre a duração
da prisão nos crimes de furto, roubo e tráfico (Bahia e Santa Catarina, 2008-2012).
Disponível em: <http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/rogé-
rio_finalizada_impressão1.pdf>

4 Segundo o relatório apresentado pela Estratégia Nacional de Justiça e Se-
gurança Pública (Enasp) em 2011, pesquisas realizadas, inclusive pela Associação
Brasileira de Criminalística, estimam que o índice de esclarecimento dos homi-
cídios no Brasil varie entre 5% e 8%.

5 O Decreto nº 678 de 6 de novembro de 1992 promulgou a Convenção Ame-
ricana Sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica) celebrada em
22 de novembro de 1969. No art. 7º do pacto, cujo título é Direito a Liberdade Pes-
soal, há o seguinte dispositivo: “Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida,
sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer
funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser
posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode
ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo”.
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O LUGAR DA JUSTIÇA JUVENIL RESTAURATIVA
PERANTE A RACIONALIDADE PENAL MODERNA:
UMA PESQUISA NO NÚCLEO DE JUSTIÇA
RESTAURATIVA DA 17ª VARA CÍVEL PRIVATIVA DA
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE
ARACAJU/SE

Camila de Cerqueira Silva Macário1

Gabriela Maia Rebouças2

Resumo: A justiça juvenil tem sido vanguardista no que diz respeito às
normativas referentes à responsabilização dos jovens pelos atos infracio-
nais cometidos, com destaque para as práticas restaurativas. Por outro
lado, demonstra contradição entre teoria e prática, já que suas práticas
têm se aproximado da racionalidade penal moderna, correspondente à
justiça dos adultos. Diante desse contexto, o artigo tem o objetivo de apre-
sentar uma breve discussão sobre racionalidade penal moderna, justiça
juvenil e justiça restaurativa associada à apresentação do esquema me-
todológico da pesquisa em desenvolvimento sobre tais temas. A partir do
método dedutivo, estrutura-se o artigo e explica-se a pesquisa, utilizando
diversas técnicas: revisão bibliográfica sobre os temas, análise de outras
pesquisas sobre justiça juvenil e restaurativa e análise de relatórios oficiais
do Conselho Nacional de Justiça. Como conclusão pode-se dizer: É com-
plicado estabelecer um novo paradigma de pensamento, pois mesmo
diante de mecanismos mais humanos de justiça, como pretende a justiça
juvenil, o viés punitivo/aflitivo se deixa transparecer.

Palavras-chave: Justiça restaurativa; Racionalidade penal moderna; Jus-
tiça juvenil.

Abstract: Juvenile justice has been avant-garde in the regulations regard-
ing the accountability of young people for the infractions committed, with
emphasis on restorative practices. On the other hand, it shows contradic-
tion between theory and practice, since its practices have approached
the modern penal rationality, corresponding to the justice of the adults. In
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this context, the article aims to present a brief discussion of modern criminal
rationality, juvenile justice and restorative justice associated with the pres-
entation of the methodological framework of research in development on
such topics. From the deductive method, the article is structured and the
research is explained, using several techniques: bibliographic review on
the themes, analysis of other research on juvenile and restorative justice,
and analysis of official reports of the National Council of Justice. As a con-
clusion one can say: It is difficult to establish a new paradigm of thought,
because even in the face of more humane mechanisms of justice, as juve-
nile justice pretends, the punitive / distressing bias is revealed.

Keywords: Restorative justice; Modern criminal rationality; Juvenile justice.

1 DE INÍCIO...
O conflito faz parte da vida, seja ele designado como de família, como cri-
minal, como ato infracional. Ele existe, pois há divergência, há disputa de
poder, competição. Estamos diante de uma sociedade que pensa o conflito
de modo irreversível e retributivo, valorizando dor e sofrimento, em um sis-
tema em que se paga o mal com outro mal. 

O movimento restaurativo teoriza que a justiça deve estar distante de
moldes retributivos e punitivistas.  Ademais, relaciona a comunidade, a ví-
tima e o ofensor para discutir a situação conflituosa, proporcionando espaço
de discussão e oportunidade de encontro. E, ainda, pode proporcionar trans-
formação individual e construção coletiva de cidadania. 

A partir desse contexto, os caminhos das normativas juvenis nacionais
têm optado por incluir e priorizar tais práticas, porque mais do que ninguém,
a criança e o adolescente, por estarem em desenvolvimento biológico, psíqui-
co e social; por estarem em reconhecimento de suas primeiras subjetividades
e experiências, querem e precisam de uma atenção diferenciada, transforma-
dora e de reparação. São o que ditam as leis, regulamentos e normas desta
seara, mas pelo que se constata não é o que tem sido as suas práticas.

Por outro lado, o movimento aflitivo que está disseminado na socieda-
de e nos poderes estatais é tão forte que influencia o projeto restaurativo de
tal maneira que o desorganiza, o qual poderia prescrever um novo modo de
pensar e fazer justiça. Vários exemplos demonstram, que na prática, o mo-
vimento, chamado por Pires, de racionalidade penal moderna, acaba por
desnaturar várias ações de justiça que poderiam “fazer diferente”.
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Diante desse contexto juvenil, restaurativo e punitivo, esse artigo arti-
cula os principais marcos teóricos utilizados nessa pesquisa até o momento,
e também o caminho metodológico traçado. 

Primeiramente, com o intuito de discutir a complexidade do pensamen-
to penal moderno e suas influências na justiça juvenil, estruturamos uma
discussão com Foucault e Pires, de modo que explica como a aflição e dis-
ciplina interferem na sociedade e consequentemente influenciam o modo
atual de pensar o conflito infracional juvenil.

Após, apresentaremos, de maneira breve, a justiça restaurativa juvenil e
a 17ª vara cível privativa da infância e da juventude na comarca de Aracaju/SE.

Por fim, esboçaremos o desenho metodológico, explicando qual ques-
tão principal que inquieta a pesquisa, sua hipótese, objetivos, metodologia
e técnicas a serem utilizadas, com base nos contextos anteriormente discu-
tidos e apresentados.

2 DISCIpLINA, pENA E AFLIÇÃO: pENSAMENTO pENAL
MODERNO E SUA INFLUêNCIA NAS INSTITUIÇõES DE
RESpONSABILIZAÇÃO DOS ATOS INFRACIONAIS
pRATICADOS pELA JUVENTUDE 
Interessante discutir a maneira como se processa o pensamento penal e suas
influências no modo como lidamos com os conflitos no convívio com o outro,
já que o sistema penal de pensamento permeia todas as atividades e o agir -
em todos os detalhes somos disciplinados.

A partir do momento – séc. XIX – que a periculosidade (FOUCAULT,
2003) entrou em cena e as virtualidades, e não só os atos, foram sendo julga-
dos, a ideia de disciplina se estruturou e conseguiu posição solidificada na so-
ciedade, sendo distribuídas em diversos setores sociais – indústria, hospitais,
escolas e prisões – e rearranjando o olhar sobre os conflitos, os acontecimen-
tos, as pessoas, a sociedade e as condutas transgressoras. 

A maneira como se enxerga o conflito e consequentemente como ele é
interpretado, especialmente no âmbito penal e infracional, determina “o modo
como configuramos o problema e a solução” (ZEHR, 2008, p. 167), denun-
ciando qual a lente que usamos para abordar uma situação delituosa. A ma-
neira como se pensa o Direito Penal se apresenta a partir de uma lente ante-
riormente escolhida e desenvolvida no sistema de pensamento moderno, onde
o processo aflitivo é tido como o melhor para a resolução das transgressões.
Essa lente não dissocia a transgressão da aflição, posto que não separa o com-
portamento contrário aos costumes da sanção normativa a ele empregada.

O sistema de pensamento penal moderno se naturalizou através da con-
tribuição da estrutura penal de normas e procedimentos, pois atitudes e opi-
niões públicas, relacionadas ao modo de funcionamento do sistema penal
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estão intrinsecamente ligadas a um paradigma penal moderno (paradigma
punitivo) que serve à conjuntura do mundo atual, sendo que a percepção dos
efeitos deste paradigma reflete a maneira de pensar o sistema de responsa-
bilização como um todo, inclusive influencia o funcionamento da justiça ju-
venil.  Ademais, tal sistema é absorvido pela sociedade e determinado por
ela. Não é apenas o ordenamento jurídico que mantém e atualiza a maneira
de pensar, é todo um conjunto social, político, econômico, educacional e
cultural (PIRES, 2004).

Esta forma de pensar o sistema é chamada por Álvaro Pires (2004) de
Racionalidade Penal Moderna (RPM) e explica um sistema de ideias que se
desenvolve junto a um conjunto de práticas institucionais jurídicas que se
apresenta como justiça penal. Este conjunto de ideias existe como justifica-
ção do sistema jurídico penal e contribui tanto para manter quanto para (re)
construir sua formulação atual. Uma lógica que se desdobra no direito penal
desde a segunda metade do século XVIII.

A disciplina é o fio condutor desse sistema que dirige a sociedade para
um só lugar: a normalidade. Lugar este que parece, no mínimo, carente de
liberdade. Ao ler Foucault (2011) na tentativa de compreender a racionali-
dade moderna, percebe-se que os alinhamentos obrigatórios de que ele fala
(2011, p. 141) marcam uma organização hierárquica dos saberes: filas de
mérito, de capacidades, desempenhos, por onde todos passam, de acordo
com a necessidade do controle e do controlador – muitas vezes nós mesmos.
A construção da necessidade de disciplina, controle e de normalidade ali-
mentam o sistema moderno de pensamento penal.

Essa disciplina normalizadora nos impulsiona consciente e inconscien-
temente a perfeição e a não aceitação do erro e do desvio como consequên-
cias das experiências da vida. Mas é impossível uma vida tão organicamente
organizada e perfeitamente projetada. Afinal a vida só poderia ser tão per-
feitamente maquinada e disciplinada se todos pudessem ser iguais, literal-
mente. A partir daí, observa-se que não existe normalidade, e por isso não
existem padrões, rótulos e estereótipos que definam as pessoas em nenhum
momento como “isto ou aquilo”. Toda essa construção participou do desen-
rolar do tradicional pensamento sobre os conflitos penais e assemelhados.

Esse esboço complexo mostra que os efeitos dessa racionalidade se-
guem uma linha de naturalização da estrutura normativa eleita pelo sistema
penal (PIRES, 2004). O estranhamento por enxergar uma situação concreta
que não segue o “padrão normal” e aceito socialmente denuncia nossa ma-
neira de pensar dentro de uma caixa. Isto quer dizer que a sociedade se cons-
trói sobre a estrutura telescópica da norma, a qual pressupõe dois níveis dis-
tintos, um relativo aos comportamentos e o outro às sanções, sendo a multa,
a morte e a enclausuramento, os tipos de pena que adquirem maior visibili-
dade no sistema penal moderno (PIRES, 2004).
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Essa combinação, entre a valorização desses tipos de penas e a estrutura
normativa telescópica, forma “um todo inseparável” (PIRES, 2004, p. 41): ao
enxergar o crime, você enxergará a pena, como se um não pudesse existir sem
a outra. Um não pode ser pensado sem a outra, o que dificulta pensar fora do
sistema e mesmo numa tentativa de se pensar fora da caixa, a racionalidade
penal moderna tende a marginalizar outras formas de pensar e fazer justiça.

Essa necessidade e identidade entre crime e pena é uma ilusão que se
desdobra como um problema filosófico, pois os dois níveis da norma não
são – ou não deveriam ser - simultaneamente obrigatórios. E ainda, fortalece
a postulação de que a sanção que afirma a norma no direito penal deve ser
estritamente negativa, assim o crime que é visto como um mal que deve ter
uma pena, a qual deve ser concebida da mesma maneira, pois tem que se
pagar o mal com o mal (PIRES, 2004).

A partir do final do século XVII, o sistema penal reforçou um papel de
autoridade e punição, pois se entendeu que o único meio de responder ao
crime é por meio do sofrimento. É o que apresenta Foucault (2011) ao abordar
a trajetória da pena, desde o suplício, passando pela atualização desse sistema
com a disciplina e normalização do social até desaguar na prisão, espaço onde
se resumem as etapas anteriores e onde formal ou informalmente há conti-
nuidade do suplício e da disciplina com uma maquiagem formal-teórica bem
superficial de direitos humanos para “embelezar” o sistema.

Diante disso, a proteção social nesse modelo discutido afirma-se hostil,
abstrato, atomista e negativo (PIRES, 2004). A hostilidade aparece tanto na
representação do que é transgressor, como um inimigo da comunidade,
quanto na relação entre valor do bem e grau de sofrimento que se deve in-
fligir ao ofensor. Assim, quanto maior o valor do bem, maior o sofrimento
que deve ser infligido. Abstrato, pois a pena apresentaria dois momentos:
um primeiro, dado pelo mal concreto, que é a aplicação da pena aflitiva
àquele que transgrediu a norma, e um segundo momento, no qual a pena se
desdobraria em um bem que se apresenta como abstrato, amedrontando os
possíveis transgressores, passando (falsa) segurança à sociedade.

Ainda nessa concepção de Pires, o modo negativo é a exclusão de me-
didas que possam reafirmar a norma de modo positivo, como a mediação
penal, por exemplo. Ainda que em alguns casos, exista a possibilidade de
isso ocorrer, a escolha quase sempre recai na medida mais aflitiva. E ainda
que se tente sair do modelo penal moderno, o ator judicial se depara com
uma estrutura legislativa e administrativa fechadas e apenas algumas janelas
abertas que ventilam o sistema, mas não permitem uma desestruturação/trans-
formação substancial do mesmo, com respostas que não sejam aflitivas.
Assim, mesmo que um ator judicial pense e queira fazer diferente, ele não
consegue com que seu “movimento”, disciplinado, interfira eficazmente na
forma dominante de agir.
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A disciplina ultrapassa a seara formal e estabelece infrapenalidades no
espaço deixado pela regulação normativa, qualificando e reprimindo com-
portamentos sociais que não estão sob o controle estatal. Isso se dá no âmbito
escolar, profissional, familiar etc. A repressão do tempo (atrasos, ausên-
cias...), das atividades (desatenção, negligências...), dos discursos (tagarelice,
falar alto...), do corpo (sujeira, gestos não conformes para a sociedade...), da
sexualidade (imodéstia, indecência...) (FOUCAULT, 2011, p. 172). Em
suma, o controle se exerce nos pequenos detalhes, em busca de uma figura
pública obediente, bonita e perfeita. Induzindo a sociedade a aceitar toda essa
complexa conjuntura, que muitas vezes se constrói de modo inconsciente e
forma todo um pensamento sobre o social, a transgressão, a lei e a norma. 

Por fim, a resposta penal é pensada de modo atomista, o qual demonstra
que a norma não atua para fortalecer os laços sociais, a não ser que isso se
dê em segundo plano, pois o que importa para a justiça criminal dominante
é a transgressão em si, o ofensor e o tipo de sofrimento eleito. A pena/sanção
é vista como uma necessidade imperiosa, para salvar a sociedade dos males
sofridos por conta daqueles que desviaram do caminho moralmente aceito,
como se eles não participassem do todo social.

A partir do final do século XVIII, a fundamentação da punição sofreu
mudança essencial, pois as penas eram ilimitadamente autorizadas pelo
poder do Príncipe e depois passaram a uma obrigação de punir limitadamen-
te, tornando-se necessárias e obrigatórias à sociedade (PIRES, 2004). 

Nesse sentido, o Estado passa a se preocupar mais com a certeza da pena
do que com sua severidade o que é percebido na história da punição que passa
do suplício à disciplina, tendo a prisão como principal representação da fun-
damentação moderna do direito de punir. O direito se desloca da faculdade à
obrigação de punir com destaque para a certeza da pena que deverá ser reite-
rada. Assim, deve sempre haver punição no corpo social como forma de lem-
brar a possibilidade da punição, a pena tornou-se então imprescindível.

Todo esse quadro explica como a sociedade e as instituições submersas
nesse ideário de disciplina, normalidade e aflição colaboram com o ajusta-
mento da justiça juvenil - que tem seus diplomas baseados na proteção in-
tegral e na restauração - ao sistema de pensamento penal. A sociedade e o
Estado não parecem saber dissociar o que é justiça para adultos do que é jus-
tiça para jovens. É o que constata relatórios do CNJ (Conselho Nacional de
Justiça) e pesquisa na área infracional juvenil.

O Conselho Nacional de Justiça divulgou por meio de relatório final a
situação da infância e da juventude da Bahia, após inspeção realizada pelo
Projeto Medida Justa 1ª etapa (2010, p. 05 e p. 07):

As unidades existentes são muito antigas (datam mais de 30 anos), com arqui-
tetura prisional, sem condições de adaptação aos ditames do ECA e do Sistema
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de Atendimento Nacional Socioeducativo – SINASE.
(...)
Importante assinalar, novamente, que os jovens permanecem, por dias ou
meses, em unidades prisionais de adultos, muitas vezes sem ordem judicial e
por vezes, o que é pior, por determinação de juízos da Infância e da Juventude,
situadas em comarcas do interior.

A mesma situação foi percebida no relatório final 1ª etapa, em Sergipe,
do projeto Medida Justa do Conselho Nacional de Justiça (2010, p. 06).

As unidades visitadas possuem arquitetura prisional, em desacordo com os
regramentos do SINASE, de modo a prejudicar o processo socioeducativo,
situação esta que também contribui para a estigmatização dos adolescentes
que cumprem a medida.

Acrescenta-se, a 2ª etapa do projeto em Sergipe continuou a constatar
situação estigmatizante (2012, p. 04):

No CENAM o que logo chama atenção é a atmosfera tensa entre os adolescen-
tes e os educadores que mais se assemelham a agentes penitenciários. Muitos
deles pareciam nutrir um misto de receio/raiva dos socioeducandos. 

Após, em 2014, situação assemelhada ocorria em Salvador. Vejamos
trecho de uma pesquisa realizada no local onde se situa a 2ª vara da Infância
e da Juventude de Salvador:

Vale ressaltar que, em pese ter havido diminuição do aparato policialesco e co-
missários de vigilância (também chamados de agentes de agentes de proteção),
a quantidade de comissários ainda é grande, está entre 100 e 150 funcionários
desse tipo. De acordo com um dos funcionários do cartório, antigamente a
quantidade girava em torno de 400.
Através de observações feitas, percebe-se que os agentes de proteção asseme-
lham-se a policiais, e apesar de não estarem fardados como tais, a uniformiza-
ção e o distintivo pendurado no pescoço ou preso na calça causa um impacto
de natureza semelhante. Ademais, a forma e o local onde se posicionam, pro-
duzem uma sensação de vigilância exacerbada e excessiva (MACÁRIO,
2014, pp. 69 e 70).

E, ainda, em 2015, um relatório do Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico, concluiu o seguinte (2015, p. 81): “o que se verifica, pelos dados colhi-
dos, no que se refere aos adolescentes em conflito com a lei, é uma grande in-
diferença à doutrina da proteção integral”.
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O que se tem percebido ao longo do tempo, é que fatos como esses
acima, e outros tantos exemplos, demonstram que a resposta aos conflitos
juvenis se dá por meios aflitivos. Ao menos há uma aproximação à justiça
dos adultos, confirmando uma prática estigmatizante. A presença de estru-
turas materiais (ex.: arquitetura) e imateriais (ex.: maneira de agir dos edu-
cadores) de uma justiça penal moderna.

Observamos como são variados os aspectos que reafirmam a lógica penal
moderna, eles têm grande impacto na população que enxerga o direito penal
como uma das únicas tentativas de modificar a conjuntura social. Situação
essa que acaba por influenciar também o funcionamento e o modo de ver a
justiça juvenil, acabando por ajustá-la à justiça dos adultos, na prática.

3 JUSTIÇA JUVENIL RESTAURATIVA E A 17ª VARA
pRIVATIVA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
ARACAJU/SE
Diante de todo o contexto acima traçado, a justiça juvenil restaurativa en-
contra-se em contradição com os pressupostos delineados para ela em âmbito
nacional e internacional.

A justiça juvenil brasileira passou, nos anos 90, da doutrina da situação
irregular para a doutrina da situação integral (Estatuto da Criança e do Ado-
lescente – ECA, Lei 8.069/90), se coadunando com os diplomas internacio-
nais e com a Constituição brasileira de 1988. Após, em 2012, a lei do SINA-
SE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, Lei 12.594/2012)
foi promulgada, reforçando ainda mais a necessidade de atender as diretrizes
e bases da proteção integral, que entende o adolescente e a criança como
seres biopsicológicos sociais em desenvolvimento. Também foi uma estra-
tégia que buscou reverter a tendência crescente de internação dos adoles-
centes (CONANDA, 2006), o que já demonstrava preocupação com esse
ajustamento da justiça dos jovens à dos adultos.

O SINASE foi importante instrumento de consagração das práticas res-
taurativas em matéria legislativa. Vide seu art. 35, incisos II e III:

Art. 35.  A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes
princípios: 
(...)
II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, fa-
vorecendo-se meios de autocomposição de conflitos; 
III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre
que possível, atendam às necessidades das vítimas; (Grifos nossos)

Apreende-se do recorte de lei acima que as práticas restaurativas restaram
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finalmente expressas pela lei descrita. Nesse contexto, o movimento de jus-
tiça restaurativa que já se desenrolava em alguns estados se torna prioridade,
já que a previsão acima indica preferência por tais práticas.

A justiça restaurativa nasce de um contexto mais aberto e flexível, e ape-
sar de sua concepção ser muito heterogênea (concepção do encontro, da re-
paração e da transformação) alguns valores como encontro, reparação, em-
poderamento, segurança entre outros podem ser encontrados nos três tipos de
concepção (PALLAMOLLA, 2009). Com um conceito de justiça mais huma-
nizada, a sua aplicação na responsabilização dos conflitos infracionais seria
de muita importância, tanto para atender a formalidade da lei quanto mate-
rialmente, em uma possível transformação das consequências do conflito para
os envolvidos – vítima, ofensor e comunidade. E, ainda, colaboraria para o
desenvolvimento biológico, psíquico e social do jovem transgressor.

Contudo, ao enxergar a complexidade da prática juvenil no Brasil, in-
fluenciada pela racionalidade penal dos adultos, nos perguntamos se as prá-
ticas restaurativas juvenis, recentemente colocadas em ação no país, conse-
guirão servir a uma nova racionalidade positiva, não atomista e não aflitiva,
mesmo diante de práticas já existentes que se coadunam com a racionalidade
penal moderna? 

A pesquisa que se pretende, a partir de um olhar dirigido para o Núcleo
de Justiça Restaurativa da 17ª Vara Cível Privativa da Infância e da Juventude
da Comarca de Aracaju/SE, tem o intuito de responder essa e a várias questões,
a partir da observação e análise documental. Com o intuito de pré-conhecer o
campo de pesquisa, realizou-se uma aproximação com o grupo de estudos que
desenvolve uma pesquisa sobre monitoramento das práticas restaurativas, da
Universidade Federal de Sergipe – curso de Direito, desenvolvido na referida
vara. Nessa breve aproximação, tivemos o contato com algumas informações
iniciais que contribuíram para o pré-campo dessa pesquisa. 

A 17ª vara da Infância e da Juventude de Aracaju/SE, localizada na
Avenida Gentil Tavares, 380, Bairro Getúlio Vargas, possui um Núcleo Téc-
nico voltado às práticas de Justiça Restaurativa desde setembro de 2015. Al-
gumas dificuldades são encontradas na implementação das práticas: falta
de infraestrutura, sobrecarga da equipe de facilitadores e falta de apoio da
rede de proteção à infância e adolescência, todas observadas por uma das
pesquisadoras do grupo de monitoramento da Universidade Federal de Ser-
gipe, o qual está em convênio com Poder Judiciário do Estado para prestar
assistência técnico-científica para o Núcleo de Justiça Restaurativa da re-
ferida vara (PAIXÃO, 2017).

As práticas restaurativas são realizadas antes do processo de conheci-
mento, o que é um ponto positivo, pois o adolescente e a vítima não precisam
passar pelo funcionamento judiciário tradicional estigmatizante. A questão
a ser diagnosticada é se os conteúdos materiais e imaterias de funcionamento
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das práticas estão em sintonia com as concepções, princípios e valores res-
taurativos e dentro de uma perspectiva de rompimento com a tradicional
forma de pensar o conflito caracterizado como ato infracional. Alguns pa-
râmetros de observação poderiam ser: perceber se há ou não comunicação
não-violenta; se é respeitado o princípio da voluntariedade; se existe uma
rede de capacitação constante de servidores e facilitadores; se o sigilo e con-
fiabilidade são respeitados; tratamento dos servidores; linguagem escrita
acessível que possibilite as partes entenderem do que se tratam as atividades
das práticas; roupas e acessórios não policialescos e que não causem receio
aos que necessitam se informar ou serem atendidos por esse núcleo; atenção
às diferenças entre os participantes; acolhimento; envolvimento com a co-
munidade de maneira solidária e muitas outras categorias importantes para
se perceber qual a  justiça restaurativa juvenil de Aracaju/SE.

Importante descrever e analisar como está se construindo o Núcleo de
Justiça Restaurativa da referida vara aracajuana, pois uma mudança de pa-
radigma de justiça exige discussões, observância e cuidados para que não
caia em superficialidades ou para que não seja desnaturada pelo sistema he-
gemônico de se fazer justiça. 

Vejam o que diz Gabriela Rebouças em Justiça, mediação e subjetivi-
dade: O que esperamos de nós mesmos?

Se o modelo de uma justiça retributiva e punitiva ocupa a estrutura das rela-
ções jurídicas, educacionais, das relações familiares (em todos estes espaços
continua reverberando a ideia de vigiar e punir para corrigir), não se pode es-
perar que a justiça restaurativa encontre logo um espaço tolerante e apto ao
seu desenvolvimento simplesmente. A discussão exaustiva de novos funda-
mentos e a posição sempre crítica em relação às novas experiências é o traba-
lho por onde as práticas restaurativas podem ser experimentadas sem serem
logo desnaturadas (REBOUÇAS, 2010, p. 45). 

Exige, ainda, responsabilidade em não transformar a justiça restaura-
tiva em moda, constituindo apenas uma maquiagem no formato das antigas
práticas, para que continuem a responder aos antigos poderes. Há necessi-
dade de pesquisas como estas, pois precisamos impor limites ao poder e a
prática restaurativa pode fazer isso, já que “é uma escolha ética pelo empo-
deramento de vítima e agressor na construção de uma solução para o con-
flito, na reparação do dano, na restauração das relações e na transformação
de nós mesmos (REBOUÇAS, 2010, p. 43) ”.

4 DESENhO METODOLÓGICO DA pESqUISA
A aflição em não conseguir abstrair o funcionamento da justiça em instituições
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de responsabilização de atos infracionais, de crimes, de contravenções e de
outras áreas afins, especialmente no que diz respeito à juventude, motivou
a construção dessa pesquisa. Para compreender tal inquietação, a investiga-
ção iniciou um perquirir sobre crime, racionalidade penal moderna, justiça
restaurativa e justiça juvenil, buscando entender como o direito penal e a
responsabilização juvenil estão sendo pensados e praticados, e suas possí-
veis interconexões.

Após os primeiros estudos e investigações, apresentados acima, a pes-
quisa que tinha um enfoque nas medidas socioeducativas, passou por uma
reconfiguração, especialmente por ter se aproximado de informações refe-
rentes ao futuro campo de atuação (17ª vara privativa da infância e juventude
de Aracaju/SE). A partir desse contexto, o novo enfoque voltou-se para o
núcleo de justiça restaurativa da referida vara, onde tem ocorrido a primeiras
experiências restaurativas de Aracaju/SE.

Diante disso, uma questão central mostrou-se como ponto de partida
para a pesquisa: A que(m) serve a justiça restaurativa da 17 Vara Cível pri-
vativa da Infância e da Juventude da comarca de Aracaju/SE?

Essa foi a questão que impulsionou a busca de respostas para compreender
esse atual sistema, ela também foi modificada para melhor atender aos anseios
da pesquisa, o que fez com que todo o projeto de pesquisa fosse reconfigurado.
Ela foi o pontapé inicial e é o guia contínuo no trabalho diário da pesquisa. 

Entender a justiça restaurativa a partir juventude corrobora a com-
preensão do sistema de pensamento moderno com relação às responsabili-
zações dos atos infracionais e suas implicações frente as relações sociais.

A justiça restaurativa tem se desenvolvido ao redor do mundo e con-
tribui para o enfrentamento de práticas transgressoras ou de vulnerabilidade,
porém ela pode ser constituída de ideários diferentes, nem sempre racionais,
muitas vezes romantizados e apaixonados. A depender de como é constituí-
da, pode ser entendida apenas como uma prática alternativa, inserida no
atual sistema de pensamento penal, como parece ocorrer com a justiça res-
taurativa no âmbito juvenil, no Brasil. 

A hipótese que tenta explicar aquela pergunta é: A justiça restaurativa
da 17 Vara cível privativa da Infância e da juventude da comarca de Ara-
caju/SE ajusta-se, na prática, ao sistema de pensamento penal tradicional,
dessa maneira acaba por ser subutilizada.

É incômodo perceber que a justiça juvenil brasileira, que desde os anos
noventa, quando inaugurou a doutrina da proteção integral, não parece atender
aos princípios norteadores incluídos no ECA (Estatuto da Criança e do Ado-
lescente) e em outros diplomas nacionais e internacionais, especialmente no
que diz respeito à responsabilização pelo ato infracional cometido pelo jovem.
A partir disso, percebe-se a influência da atual racionalidade penal moderna
- que deveria se referir à justiça penal dos adultos - na responsabilização de
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jovens infratores, mesmo seus diplomas de proteção direcionados às práticas
restaurativas. É o que demonstra os fragmentos dos relatórios do CNJ (Con-
selho Nacional de Justiça). Logo, a justiça de responsabilização juvenil tem
mostrado uma realidade estigmatizadora, distante dos ditames e dos procedi-
mentos normativos restaurativos. 

Na busca por responder à pergunta central desta pesquisa, alguns ob-
jetivos foram traçados a partir dos temas e situações aqui expostos e discu-
tidos. Eis então os objetivos:

Objetivo geral: 
Descrever e analisar o núcleo de justiça restaurativa da 17ª vara cível priva-
tiva da infância e da juventude da comarca de aracaju/se, mobilizando os re-
ferenciais da racionalidade penal moderna e da justiça restaurativa.

Objetivos específicos: 
a) Leitura dos marcos teóricos dessa pesquisa: racionalidade penal moderna,
justiça restaurativa e justiça juvenil; 
b) produzir um diário de pesquisa, a partir da observação no núcleo de jus-
tiça restaurativa da 17ª vara cível privativa da infância e da juventude da
comarca de Aracaju/SE;
c) descrever os conteúdos materiais e imateriais3 utilizados nas práticas res-
taurativas da referida vara;
d) descrever os documentos relacionados ao núcleo de justiça restaurativa da
referida vara;
e) analisar, a partir dos dados obtidos, como o núcleo de justiça restaurativa
da referida vara se mobiliza: rompendo com o atual sistema de pensamento
penal ou ajustando-se a ele.

Com relação à metodologia de análise, esta pesquisa compreende tanto o
levantamento bibliográfico quanto documental, a análise de materiais oficiais
como, por exemplo, o relatório sobre as unidades de internação e semiliberdade
para adolescentes do Conselho Nacional do Ministério Público de 2015, além
dos registros existentes na 17ª vara da infância e juventude de Aracaju/SE. Ade-
mais, também serão utilizados para análise todos os dados obtidos com a ob-
servação em campo. Todo esse trabalho tem o intuito de definir um panorama
geral sobre o marco teórico e também categorias de análise específicas sobre
justiça restaurativa, justiça juvenil e racionalidade penal moderna.

5 UMA pORTA ENTREABERTA: UMA pRIMEIRA
CONCLUSÃO
É importante destacar um elemento que constitui um grande entrave para a
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transformação da racionalidade penal: a conjuntura organizacional e proce-
dimental do judiciário. Durante visitas aos espaços da justiça, é perceptível
o esvaziamento dos procedimentos realizados para a formação da sentença
penal. Aparecem como elementos de maior importância os procedimentos
formais e burocráticos, mais do que a vítima, o acusado e as testemunhas.
Os atores do judiciário, que atuam tanto na audiência quanto fora dela, estão
desmotivados pela falta de estrutura e trabalham com a falsa ideia de que se
está fazendo justiça, realizando assim um trabalho estritamente mecânico.
E mesmo diante disso, não há transformação substancial, sendo importante
tentar compreender os possíveis motivos.

O mesmo ocorre com movimentos sociais, doutrinadores, pesquisado-
res e críticos que se qualificam como progressistas - não conseguem transpor
o limite imposto pela estabilização da norma penal tradicional telescópica.
Para Pires (2004, p. 46), as distinções crítico/tradicional e direita/esquerda
não manifestam “diferenças empíricas coerentes e significativas em matéria
penal”. O que pode acontecer é um grupo ou outro mais progressista apre-
sentar sua formulação de justiça mais renovada – que pode ser uma justiça
restaurativa, mais ligada aos direitos humanos, mas não uma ruptura subs-
tancial. No final, todos os grupos acabam apresentando vertentes compatí-
veis do pensamento penal.

Por esse caminho, fica complicado estabelecer um novo paradigma de
pensamento, pois mesmo diante de mecanismos mais humanos de justiça,
o viés punitivo se deixa transparecer (Ex.: justiça juvenil). A justiça restau-
rativa, por exemplo, não consegue ser aplicada totalmente, ela é marginali-
zada pelo atual sistema, o qual só permite que a mesma integre, muitas vezes
de forma incipiente, alguns espaços – infância e juventude por exemplo. O
que se percebe é uma tentativa de apaziguar os efeitos da prisão/internação
ao implementar o discurso dos direitos humanos, porém não se pensa em
banir essa e outras formas de sanção negativa.

Nesse contexto, uma reflexão: há possibilidade de fechar essa porta en-
treaberta e nos posicionarmos fora dessa atual racionalidade que persiste
mesmo diante de uma construção teórica protetiva tão robusta como a da in-
fância e da juventude? Entende-se que enquanto as portas estiverem entrea-
bertas e também algumas janelas, sempre vai ser possível renovar a racio-
nalidade penal moderna, e esse é o máximo que se pode vislumbrar:
pequenos espaços deixados e mal utilizados para que sirvam às alternativi-
dades. A ruptura do sistema parece mesmo muito romântica e inacessível.

A justiça restaurativa num primeiro olhar nos passa a sensação de ino-
vação e transformação, mas ela cabe perfeitamente no atual sistema. A con-
cepção aberta, mediadora e de encontro possibilitada pelo movimento res-
taurativo nos traz uma ideia de modificação, o que pode ser falseado durante
as práticas. Paralelo a isso está a norma punitiva: disponível para atender a
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necessidade social de defender os direitos humanos, mostrando a faceta con-
traditória da racionalidade penal moderna. 

Portanto, a gravidade desta porta entreaberta é percebida nessa esquizo-
frênica relação entre expulsão de meios jurídicos mais humanos em nome da
humanidade e justiça (PIRES, 2004). Essa justiça meio termo, mais ou menos,
que visa o resultado não nos possibilita realizar a verdadeira humanidade, por
isso a existência da dignidade da pessoa humana se torna indiferente. 

A justiça necessita de espaços para restaurar, discutir, balizar sentimen-
tos e ações, o que não é possível na estrutura judiciária penal que vivemos.
A justiça precisa ser vivenciada e desenvolvida por nós e por isso acreditada
(ZEHR, 2008). A informação vinda de cima para baixo e apenas comunicada
é fria, atomista, negativa e abstrata.

A racionalidade penal moderna é uma verdade construída sob discipli-
na, exame, vigilância e prisão. Destituída de qualquer ideia de justiça, res-
tauração e humanidade, é arranjo de puro poder, de controle e de interesses,
objetivando as “materialidades da riqueza” (FOUCAULT, 2003).
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NOTAS

1 Bolsista pela CAPES. Mestranda em Direitos Humanos pela Universidade
Tiradentes - UNIT/SE. Mediadora Judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia. Graduada em Direito pela Universidade do Estado da Bahia (2014).

2 Doutora em Direito (UFPE 2010). Pós-doutorado CES/Universidade de
Coimbra (2015/2016). Professora e Pesquisadora do Mestrado em Direitos Humanos
– UNIT/SE e Mestrado em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas – UNIT/AL.

3 Esses conteúdos podem ser técnicas restaurativas, tipo de comunicação,
cenário, sonoplastia, tom das falas, acolhimento, o que puder ser observado e iden-
tificado antes, durante e depois das práticas.
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EMANCIPAÇÃO E EMPODERAMENTO:
POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO DA JUSTIÇA
RESTAURATIVA NO BRASIL EM CASOS DE VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER
EMANCIPATION AND EMPOWERMENT: POSSIBILITIES OF

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN BRAZIL IN CASES

OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

Michelle Karen Batista dos Santos1

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise sobre
a aplicação da justiça restaurativa no Brasil em casos de violência do-
méstica, conjugal e familiar contra a mulher. O objetivo é verificar, dentro
das incertezas e possibilidades, se a justiça restaurativa é um caminho
adequado para pensar a autonomia das mulheres dentro do sistema de
justiça criminal, a partir de uma perspectiva crítica à cultura punitiva. Para
tanto, foram analisadas, brevemente, as Leis n° 9.099/95 (Lei dos Jui-
zados Especiais Cíveis e Criminais) e n° 11.340/2006 (Lei Maria da
Penha), a fim de expor seus procedimentos para resolução dos conflitos
entre os gêneros, marcados por violências. Desse modo, mediante con-
tribuições críticas de todo um arsenal teórico pertinente – principalmente,
a partir dos ensinamentos de Vera Regina, Marília Montenegro, Raffaella
Pallamolla e Daniel Achutti -, apresenta-se problematizações acerca do
campo dos desejos punitivos e da dupla vitimização das mulheres, a fim
de demonstrar de que forma a justiça restaurativa se posiciona como uma
nova experiência jurídica capaz de ser meio para processos de empo-
deramento e emancipação feminina.

Palavras-chave: Justiça restaurativa; Violência doméstica; Empoderamen-
to. Emancipação.

Abstract: The objective of this study is to analyze the application of restora-
tive justice in Brazil in domestic, conjugal and family violence against
women. The objective is to verify, within the uncertainties and possibilities,
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if restorative justice is an adequate way to think about the autonomy of
women within the criminal justice system, from a critical perspective to the
punitive culture. To this end, Laws 9,099 / 95 (Law on Special Civil and
Criminal Courts) and Law 11,340 / 2006 (Maria da Penha Law) were
briefly analyzed, in order to present its procedures for resolving conflicts
between genders, marked by violence. In this way, through critical contri-
butions of a relevant theoretical arsenal - mainly, from the teachings of Vera
Regina, Marília Montenegro, Raffaella Pallamolla and Daniel Achutti -,
there are problematizations about the field of punitive desires and the dou-
ble victimization of women, in order to demonstrate how restorative justice
positions itself as a new juridical experience capable of being a means
for processes of empowerment and feminine emancipation.

Keywords: Restorative justice; Domestic violence; Empowerment. Eman-
cipation.

1. INTRODUÇÃO
As violências contra as mulheres apresentam características específicas,
motivo pelo qual devem ser tratadas como fenômenos complexos que abran-
gem aspectos próprios de conflitos interindividuais, ou seja, há que ser con-
siderada cada particularidade das partes envolvidas. A violência constitui
uma verdadeira prisão, onde o homem deve agredir, porque exerce o papel
de dominação, e a mulher deve suportar cada agressão sofrida, porque assim
foi construída, assim “se tornou mulher”, e o seu “destino” assim determina. 

Muito se foi debatido acerca da violência exercida contra as mulheres
no Brasil, e o Direito Penal acabou se tornando forte aliado no combate a
essas violências. Em 1980 criou-se a Delegacia da Mulher; em 1988, a Cons-
tituição Federal além de objetivar a garantia de igualdade entre mulheres e
homens, procurou coibir as violências no âmbito das relações domésticas;
em 1995, foram criados os Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei
9.099/95), tendo os Juizados Criminais recebido, prioritariamente, casos de
violência doméstica; no ano de 2006, entrou em vigor a Lei 11.340, conhe-
cida nacionalmente como Lei Maria da Penha, prevendo a proteção das mu-
lheres vítimas de violência doméstica. Ainda, em 2015, a Lei 13.104 alterou
o artigo 121 do Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância
qualificadora do crime de homicídio, alterando também o artigo 1º da Lei
8.072/90, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. 
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Ao longo da história, se torna perceptível que as mulheres têm consegui-
do, a partir de muita luta e resistência, expor suas demandas e, de certa forma,
alcançar respostas satisfatórias, como é o caso da Lei Maria da Penha e a tipi-
ficação do crime de Feminicídio, consideradas extremamente importantes
para muitas mulheres e movimentos organizados, inclusive são reconhecidas
como conquistas diante da luta contra todo o tipo de violência. No entanto,
diante de uma sociedade que ainda se reformula com noções de patriarcado,
machismo e androcentrismo, resta relutância acerca do tratamento dado às
mulheres pelo seu dito aliado, o Direito Penal, este que, como qualquer outro,
pode se tornar espaço de reprodução de preconceitos. 

O presente trabalho, então, longe de querer estabelecer qual é o melhor
meio para receber e solucionar os casos de violência doméstica, surge com
a necessidade de “gritar” os papéis socialmente impostos às mulheres e aos
homens, e demonstrar como essa determinação, ou construção social, pode
influenciar diretamente ao modo como o Direito Penal trata as mulheres ví-
timas de violências domésticas. Nesse âmbito, uma das nossas hipóteses é
a possibilidade/necessidade de uma Justiça alternativa capaz de reconhecer
e ouvir a mulher, transformando-a em sujeito do seu processo. 

Inicialmente, busca-se expor sobre mulheres, seus papéis, as violências
sofridas e as repostas dadas pelo Direito Penal às suas demandas – especi-
ficadamente, analisaremos com brevidade as Leis 9.099/95 e 11.340/2006,
verificando as influências da sociedade patriarcal nas configurações de pro-
cedimentos para resolução de conflitos entre os gêneros, marcados por vio-
lências. Posteriormente, será discutida a Justiça Restaurativa e as principais
incertezas, no que tange à sua aplicação aos casos de violência contra a mu-
lher. Por fim, explanaremos sobre as possibilidades de uma Justiça Restau-
rativa que resgate as mulheres “dos seus lugares” de vítimas, passivas e in-
capazes de decidir sobre a própria vida.

Esse é um trabalho sobre alternativas descriminalizantes e sobre mu-
lheres sujeitos – da própria vida, da própria história.

2. MULhERES, VIOLêNCIAS E O DIREITO pENAL
O conceito de patriarcado foi abordado por Mendes (2014, p. 88) - em gran-
de obra que aborda a possibilidade de uma criminologia feminista -, poden-
do entendê-lo como a manifestação e a institucionalização do domínio mas-
culino sobre mulheres e crianças que integram a família. Esse domínio se
estende a toda a sociedade, garantindo que os homens também assumam os
espaços públicos de poder, e que as mulheres sejam privadas de acesso a
esses espaços, permanecendo-as nos territórios particulares.

Brevemente, pode-se dizer que o Patriarcado tem sua raiz histórica as-
sociada à produção da propriedade privada, motivo pelo qual se conclui que
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a subordinação da mulher não é algo que existiu desde os primórdios da hu-
manidade, é resultado de um processo histórico (CISNE, 2014, p. 76-77).
Saffioti (2015, p. 56-65) afirma que o patriarcado não torna as diferenças
entre mulheres e homens fixas e imutáveis, na verdade, ele qualifica as re-
lações entre os sexos ao evidenciar o vetor de dominação e exploração do
homem sobre a mulher presente na sociedade.

Diferente da categoria gênero, o patriarcado é utilizado, necessaria-
mente, para se referir às relações de dominação, opressão e exploração mas-
culinas, ou seja, esse nomeia as desigualdades que marcam as relações so-
ciais de gênero (CISNE, 2014, p.77). Mas e aquele? O que se entende por
sistema sexo-gênero?

Esse conceito, geralmente expresso como gênero, foi oferecido primei-
ramente pelas teóricas Kate Millet e Gail Rubin, como um sistema de relações
sociais que converte a sexualidade biológica em produto da atividade humana
(AMORÓS e MIGUEL ALVAREZ, 2005 apud MENDES, 2014, p. 86).
Dessa maneira, a partir dos anos setenta, o movimento feminista usa-se do
conceito de gênero para se referir à construção cultural do feminino e do mas-
culino mediante os processos de socialização que formam os sujeitos desde
o nascimento. A compreensão do termo foi considerada libertadora, pois se
pôde demonstrar que a opressão sofrida pelas mulheres tinha como raiz uma
causa social, e não biológica e natural (MENDES, 2014, 86). 

A construção social dos indivíduos, que se relaciona à ideia de mulher
e homem, é importantíssima para a disseminação dos símbolos que marcam
as representações sobre o feminino e o masculino. O estudo da condição das
mulheres, mediante o conceito de gênero, representou a ruptura epistemoló-
gica essencial para retirá-las da invisibilidade (MENDES, 2014, p. 87), por
óbvio foi um passo muito importante em direção à compreensão das relações
entre os sexos. As mulheres são, como categoria social, discriminadas, opri-
midas, dominadas e subordinadas, já os homens estão na centralidade do
poder (SAFFIOTI, 2015, p. 117-118). 

Nesse sentido, Andrade (2012, p. 145) foi categórica ao afirmar que o
simbolismo de gênero age com uma poderosa estereotipia e carga estigmati-
zantem estando este simbolismo enraizado nas estruturas, apresentando-se
como diferenças biológicas, mas não passa de valores construídos socialmen-
te, onde a figura do feminino é relacionada à subordinação e a figura do mas-
culino é associada à dominação. Para os homens o espaço público, para as
mulheres o espaço privado. O homem é razão, a mulher é emoção. São apenas
confirmações de que as mulheres são construídas como não-sujeitos.

2.1 VIOLêNCIAS CONTRA AS MULhERES
Com o desenvolvimento da sociedade patriarcal, os estigmas legitimaram exi-
gências de padrões comportamentais femininos, como também ressaltaram
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os mecanismos de controle sobre os corpos das mulheres, que resumiam-se
na aplicação, pelos homens, de penas privadas no núcleo da instituição fami-
liar, sob o argumento de que se deveria “proteger a família”, “defender a
honra” e “garantir o pátrio poder” (MEDEIROS e MELLO, 2015, p. 213).
Assim, com frequência, o controle patriarcal tem como consequência a prática
de violências contra as mulheres, de todas as formas e por todos os meios (BA-
RATTA, 1999, p. 19-80). 

Na Roma antiga, o patriarca tinha o poder de decidir sobre a vida e a
morte da sua esposa e dos seus filhos, atualmente tal poder não existe mais,
no entanto, homens em todo o mundo continuam matando suas companhei-
ras, muitas vezes com excesso de crueldade: ateando fogo, esquartejando,
atirando e as deixando tetraplégicas etc. (SAFFIOTI, 2015, p. 48). 

Segundo o Mapa da Violência: Homicídio de Mulheres no Brasil
(2015), entre 2003 e 2013, o número de mulheres vítimas passou de 3.937
para 4.762, incremento de 21% (vinte e um por cento) na década, sendo que
essas 4.762 mortes em 2013 representaram 13 homicídios femininos diários.
Concluiu-se ainda que as vítimas prioritárias são as mulheres negras, na
faixa de 18 a 30 anos de idade, preponderando a utilização de armas de fogo,
mas com concomitante aumento de estrangulamento, objeto cortante, e in-
dicação de maior presença de crimes de ódio ou por motivos fúteis/banais.
Ainda, verificou-se que os principais locais da agressão são a rua (31,2%)
e o domicílio da vítima (27,1%). 

No ano de 2014, o Mapa da Violência (2015) aponta que 223.796 mu-
lheres foram atendidas por terem sofrido diversos tipos de violência, sendo
que duas em cada três foram vítimas de violências domésticas, sexuais e/ou
outras, ou seja, a cada dia de 2014, 405 mulheres demandaram atendimento
em unidade de saúde, por alguma violência sofrida. Em relação aos agres-
sores os dados aferiram que:

82% das agressões a crianças do sexo feminino, de <1 a 11 anos de idade,
que demandaram atendimento pelo SUS, partiram dos pais – principalmente
da mãe, que concentra 42,4% das agressões. 
Para as adolescentes, de 12 a 17 anos de idade, o peso das agressões divide-
se entre os pais (26,5%) e os parceiros ou ex-parceiros (23,2%).
Para as jovens e as adultas, de 18 a 59 anos de idade, o agressor principal é o
parceiro ou ex-parceiro, concentrando a metade de todos os casos registrados.
Já para as idosas, o principal agressor foi um filho (34,9%).
No conjunto de todas as faixas, vemos que prepondera largamente a violên-
cia doméstica. Parentes imediatos ou parceiros e ex-parceiros (...) são res-
ponsáveis por 67,2% do total de atendimentos.

Sobre o tipo de violência sofrida, o Mapa (2015) traz que a violência física
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é mais frequente, pois está presente em 48,7% dos atendimentos, com especial
incidência nas mulheres jovens e adultas, representando perto de 60% do total
de atendimentos. Em segundo lugar está a violência psicológica, representando
23% dos atendimentos em todas as etapas, principalmente da jovem em diante.
Em terceiro lugar tem-se a violência sexual (11,9%), com maior incidência
entre as crianças de 11 anos de idade (29%) e as adolescentes (24,3%).  Por
fim, é importante ressaltar que a residência é o local privilegiado de ocorrência
da violência não letal (71,9%), conforme os dados apurados. 

Sabe-se que “violência doméstica”, “violência familiar”, “violência
conjugal”, “violência contra a mulher” e “violência de gênero” são fenôme-
nos diversos que por vezes são tratados como sinônimos. No entanto, há que
diferenciar os conceitos e tratar as especificidades. A “violência contra a
mulher” pode ser remetida à Convenção de Belém do Pará (GIONGO, 2009,
p. 30), firmada em junho de 1994, que define como “qualquer ato ou conduta
baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou
psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.2”.

A “violência doméstica” não se restringe ao gênero da vítima, abran-
gendo violências contra quaisquer pessoas que coabitem o mesmo espaço
físico e unidade doméstica (GIONGO, 2009, p. 31). Atinge, porém, pessoas
que não pertencendo à família, vivem – parcialmente ou integralmente – no
domicílio do agressor (SAFFIOTI, 2015, p. 76). A “violência familiar”, por
sua vez, exige laços de consanguinidade ou afinidade, abrangendo quaisquer
membros, dentro ou fora da unidade doméstica (GIONGO, 2009, p. 31). Já
a “violência conjugal” consiste na agressão praticada entre cônjuges, com-
panheiros, namorados; e a “violência de gênero” é a categoria mais geral,
sendo o vetor mais difundido aquele que apresenta a violência do homem
contra a mulher (SAFFIOTI, 2015, p. 75). 

Em relação à todos esses tipos de violência, no decorrer do tempo,
quanto mais os dados subiam, demonstrando a gravidade da situação, mais
se demandava proteção e uma legislação eficaz. A violência contra a mulher
no âmbito conjugal gerou mais comoção, ocasionando ampla pressão po-
pular. As pressões vinham de vários setores da sociedade, especialmente da
mídia, que tomou para si a tarefa de publicizar as violências sofridas pelas
mulheres por parte dos seus maridos, namorados, ex-companheiros etc.
(MEDEIROS E MELLO, 2015, p. 213). Passou-se, então, a divulgar os
casos extremos de violência, como o da cearence Maria da Penha Maria Fer-
nandes, vítima de duas tentativas de homicídio por seu ex-marido. 

Muitas constatações são feitas a partir de pesquisas quantitativas, em
relação às violências domésticas e conjugais sofridas, e muito já se foi pu-
blicizado. No entanto, as mulheres continuaram e continuam sendo vítimas
mais comuns nesses conflitos, restando a complexa fomenta e legitimação da
necessidade de um maior rigor punitivo para os agressores. Muito se buscou
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no Direito Penal a intervenção necessária para cessar todos os tipos de violên-
cia, e muitas “conquistas” se obteve a partir dessa luta, no entanto, as mulheres
não têm encontrado proteção e igualdade no Sistema Penal, ao contrário, nele
têm encontrado reproduções das relações patriarcais e das relações de gênero. 

2.2. AS MULhRES E O SISTEMA pENAL: SOBRE A DUpLA
VITIMIZAÇÃO 
O funcionamento interno do Sistema Penal somente é capaz de atingir sua sig-
nificação completa quando é reconduzido ao sistema social, ou seja, é um sis-
tema que está inserido nas estruturas, podendo-se dizer que também está con-
dicionado ao patriarcado. Nesse ínterim, o Sistema Penal contribui para
reproduzir e legitimar um controle sexista, além de racista e classista, no qual
o simbolismo de gênero opera na sua estrutura conceitual, a começar pela lin-
guagem (ANDRADE, 2012, p. 140). 

Andrade (2012, p. 142), nos ensina que existe uma expressão muito
“cara” na nossa cultura que se chama machismo. Na bipolaridade de gênero,
explica que o estereótipo do homem ativo e público é construído pelo direito
penal como o “criminoso”, e a mulher, fechada no seu espaço privado e re-
cato, corresponde à “vítima”. Assim, dá-se “aos homens poderosos, mais
improdutivos, o ônus da periculosidade e da criminalização; às mulheres
fragilizadas (...) o bônus (?) da vitimação” (p. 143), mas não “qualquer” mu-
lher, apenas as que não são subversivas. 

Importante ressaltar que, como não havia igualdade entre mulheres e
homens, a maioria dos crimes praticados contra as mulheres não chegava
ao conhecimento das autoridades, e quando chegava não resultava em solu-
ção, gerando a “cifra oculta” do crime (SUTHERLAND, 1985 apud ME-
DEIROS E MELLO, 2015, p. 213). Consequentemente, aparentava que não
existia violência contra a mulher, o que só começou a ser alterado após a vi-
gência da Constituição Federal do Brasil de 1988, onde houve a tentativa
formal de se equiparar os direitos das mulheres ao dos homens, passando
referida violência a ser tratada de forma diferente pelo sistema jurídico bra-
sileiro (MEDEIROS E MELLO, 2015, p. 214).

Com a intenção de reformar o judiciário, no que tange a morosidade e a
sobrecarga, em 1995, foi promulgada a Lei 9.099 que regulamentou os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais, orientados pela oralidade, economia processual
e informalidade, buscando-se, sempre que possível, a conciliação e a transação
penal. O modelo considerado como “Justiça penal consensual”, introduziu me-
didas despenalizadoras e demonstrou ampla preocupação com a vítima, algo
nunca visto antes na legislação penal brasileira (MONTENEGRO, 2015, p. 74).

Aos Juizados Especiais Criminais competia julgar as infrações penais de-
finidas pela Lei como de menor potencial ofensivo e, de acordo com o modelo
de justiça consensual, a solução dada era sempre voltada para a conciliação,
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transação penal ou suspensão condicional do processo. Assim, os delitos
praticados contra as mulheres no contexto de violência doméstica – amea-
ças, crimes contra a honra e lesões corporais leves -, passaram a ser consi-
derados crimes de menor potencial ofensivo e, portanto, julgado nos Juiza-
dos Especiais Criminais. Porém, o alarmante foi que os crimes praticados
contra as mulheres corresponderam cerca de 70% dos processos julgados
nesses juizados (CAMPOS e CARVALHO, 2006, p. 419), tornando-se,
então, os Juizados Especiais, intermediários dos indicadores oficiais que
evidenciaram os inúmeros casos de violência doméstica, conjugal e familiar
contra a mulher, estes que eram desconhecidos, ou talvez ignorados, na so-
ciedade brasileira (MEDEIROS e MELLO, 2015, p. 214). 

Mas ao mesmo tempo em que eram vistos como benéficos às lutas das
mulheres, por terem visibilizado o problema social da violência, os juizados
ampliaram a esfera de controle social do Estado e pouco contribuíram para mi-
nimizar as violências domésticas sofridas (CAMPOS e CARVALHO, 2006,
p. 413). Wunderlich (2004, p. 35-48) aponta alguns fundamentos para explicar
o fracasso da Lei n° 9.099, que aqui se faz importante frisar: impossibilidade
de atendimento individualizado de cada caso, devido ao amplo número de con-
flitos e burocratização judicial; o despreparo dos juízes para atuarem como
conciliadores, diante da falta de capacitação; a ausência da vítima nas audiên-
cias; a ausência de assistência estatal após o conflito, entre outros. 

Ao classificar os casos de violência doméstica como delitos de menor
potencial ofensivo, entendeu-se que a Lei estava retirando de tais situações
a gravidade tão marcante entre elas (CAMPOS, 2003, p. 162). Assim, con-
duziu-se à discursos de confrontação aos juizados, com argumentos de que
se estaria banalizando a violência sofrida pelas mulheres, caminhando-se
para o retorno do direito penal e do processo penal tradicional no que tange
à administração desses conflitos (ACHUTTI, 2014, p. 164), surgindo a Lei
11.340/2006 – Lei Maria da Penha. 

A referida Lei, com amplo caráter protecionista e assistencialista, trou-
xe como inovação a responsabilidade do Estado de se utilizar de medidas
integradas de prevenção à violência doméstica contra as mulheres. Ainda,
facilitou o acesso à Justiça, possibilitou a utilização de medidas protetivas
de urgência, além de ter previsto a criação de grupos multidisciplinares de
apoio às vitimas e unidades de atendimento aos agressores. No entanto, por
ter recebido o nome de uma mulher específica, fez com que todas as violên-
cias domésticas praticadas contra as mulheres fossem sempre associadas à
violência sofrida por Maria da Penha, mais uma vez, assim como a Lei
9.099/95, não sendo possível tratar as diferenças, singularidades e particu-
laridades de cada caso (MEDEIROS E MELLO, 2015, p. 215-216).

Apesar da importância da Lei 11.340 e das diversas medidas de natureza
extrapenal nela previstas, não há como deixar de lado o fato de que houve
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um retorno ao uso do direito penal para o enfrentamento das violências do-
mésticas contra as mulheres, reafirmando o mito de que o sistema de justiça
criminal é capaz de responder, além dos simbolismos, aos conflitos sociais
(ACHUTTI, 2014, p. 170). E, talvez, o que temos de mais grave, em relação
à referida Lei, seria a decisão do Supremo Tribunal Federal3, em 9 de feve-
reiro de 2012, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei
Maria da Penha, determinando que os crimes cometidos com violência do-
méstica e familiar contra a mulher serão processados mediante ação penal
pública incondicionada, ou seja, a autonomia da mulher foi retirada nos seus
próprios processos. 

Ao longo dos anos, com as propostas de solução para os conflitos do-
mésticos, percebe-se que não houve uma mudança estrutural, justamente
pela forma como as mulheres são tratadas. O Sistema Penal confere à mulher
o mesmo tratamento que a sociedade lhe confere: passiva, vítima, incapaci-
tada de decidir sobre a própria vida, necessitada de tutela especial, coitada,
não sujeito, de forma que, quando a mulher recorre ao Sistema Penal, acaba
sendo duplamente vitimada, mantida em “seu lugar passivo”. 

Quando ocorre a apropriação do conflito pela instância pública, o sis-
tema acaba por neutralizar a vítima, de modo que elas não podem mais de-
cidir a respeito da via adequada para resolver a situação. A Lei, então, impõe
às mulheres um regresso à época em que eram ignoradas e não tinham voz
no espaço público (MEDEIROS e MELLO, 2015, p. 222). Talvez seja hora
de superar os obstáculos, dando novos papéis às mulheres, de forma a com-
preender que todos somos responsáveis pela mecânica da violência e pela
sua superação; que os homens e as mulheres são sujeitos nas relações de vio-
lência (ANDRADE, 2012, p. 157); que um conflito não poderá receber uma
resposta única e nem ser considerado de forma objetiva (ACHUTTI, 2014,
p. 183), e isso significa dizer que é momento de problematizar a violência
contra as mulheres e suas formas de resolução. 

3. pENSANDO A JUSTIÇA RESTAURATIVA
Dentro da proposta de superar os obstáculos do controle patriarcal, objeti-
vando retirar a mulher do papel unicamente disposto como “vítima”, mas
sem a pretensão de negar – aqui – o direito penal ou as normas previstas na
Constituição, apresenta-se a Justiça Restaurativa. Tendo em vista que tanto
a Lei 9.099/95, quanto a Lei 11.340/2006, foram ineficazes para combater
estruturalmente as violências domésticas, especialmente porque suprimiram
a visão das mulheres sobre os conflitos e não trataram os casos como pro-
blemas sociais que são: singulares e únicos. 

Primeiramente, cumpre-se falar que não há um consenso acerca da de-
finição da Justiça Restaurativa, sendo um conceito aberto, internamente
SUMÁRIO



complexo e sujeito a avaliações científicas, que continua a se desenvolver
na prática. No entanto, há um relativo consenso a partir do conceito de Tony
Marshall: “justiça restaurativa é um processo pelo qual as partes envolvidas
em uma especifica ofensa resolvem, coletivamente, como lidar com as con-
sequências da ofensa e as suas implicações para o futuro” (MARSHALL,
1996 apud ACHUTTI, 2014, p. 63). Importante frisar que para que as prá-
ticas restaurativas sejam efetivas no contexto em que são inseridas, é essen-
cial que se extinga das relações sociais o hábito de punir, pois, como já men-
cionado, não é sobre violação da norma, mas é sobre a relevância da abertura
de espaços públicos que sejam capazes de suprir déficits de comunicação
que são alimentados diariamente pela linguagem (COSTA, AQUINO e
PORTO, 2011, p. 62).

Os valores restaurativos são divididos em: a) não dominação – as prá-
ticas restaurativas devem ser estruturadas para minimizar as desigualdades
de poder; b) empoderamento – as partes devem atuar de forma livre e não
devem ser impedidas de expressar o que realmente desejam, e a maneira
pela qual acreditam que os danos podem ser reparados; c) respeito aos limi-
tes – as decisões das partes não podem causar degradação ou humilhação,
ou ultrapassar os limites legais estabelecidos como sanção; d) escuta res-
peitosa - as partes devem escutar respeitosamente as falas dos outros, de
forma a não exercer nenhuma espécie de dominação; e) igualdade de preo-
cupação pelos participantes – o acordo deve ser fruto de um procedimento
igualitário, sendo considerados todos os pontos apresentados pelas partes;
f) responsabilidade e possibilidade de recorrer ao sistema de justiça tradi-
cional – direito das partes de submeter o acordo restaurativo à análise de um
Tribunal, ou de optar por um julgamento no sistema tradicional de justiça
em vez da justiça restaurativa; g) respeito aos direitos previstos na Decla-
ração Universal de Direitos Humanos e na Declaração dos Princípios Bá-
sicos da Justiça para as Vítimas de Crime e Abuso de Poder (BRAITH-
WAIT, 2002 apud ACHUTTI, 2014, p. 68-69). 

Ainda, nos ensina Achutti (2014, p. 69-82) que os possíveis objetivos
da Justiça Restaurativa são a reparação dos danos materiais, a minimização
das consequências emocionais do conflito, a restauração da dignidade, a
prevenção de novos delitos, entre outros. E, as práticas mais conhecidas
atualmente são: Apoio à Vítima, Mediação Vítima-Ofensor, Conferência
Restaurativa, Círculos de Sentença e Cura, Comitês de Paz, Conselhos de
Cidadania e Serviço Comunitário, podendo ser aplicadas nas fases de pré-
acusação (encaminhado pela polícia ou pelo Ministério Público), pós-acu-
sação (antes do oferecimento de denúncia, a ser encaminhada pelo Minis-
tério Público), judicial (a qualquer momento, com encaminhamento pelo
juiz) e pós-judicial (quando da execução da pena privativa de liberdade,
como complemento ou como alternativa à prisão). 
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A Justiça Restaurativa está na pretensão de atribuir aos principais in-
teressados – vítima, autor e grupo social diretamente afetado pelo delito -
os recursos suficientes para enfrentar o conflito. E, no que se refere às si-
tuações de violência doméstica, não é mais possível pretender saber melhor
do que a mulher o que é bom para ela, portanto, se faz necessário despertar
a competência particular, adormecida pelo paternalismo das instituições
(ACHUTTI, 2014, p. 87). 

Tal modelo de justiça torna-se uma alternativa pacificadora para que
se resolvam os conflitos, podendo ser empregada em inúmeras situações,
como na resolução dos conflitos domésticos. A proposta não é o restabele-
cimento do vínculo conjugal, mas a busca por alternativas que podem ser
altamente eficientes, de acordo com a particularidade de cada caso. Sendo,
através do diálogo, uma possibilidade de restaurar as marcas deixadas pela
violência (COSTA, AQUINO e PORTO, 2011, p. 63), sem desconsiderar
que as partes eram pessoas próximas, que compartilhavam afetividades.
Contudo, a temática está inserida em um contexto de ampla divergência,
merecendo atenção especial, não só no que tange os argumentos jurídicos,
mas, principalmente, no que se refere aos interesses das mulheres vítimas. 

3.2. AS INCERTEZAS ACERCA DA ApLICAÇÃO DE
pRáTICAS RESTAURATIVAS
Quando mais houver desconhecimento acerca da justiça restaurativa, maio-
res serão as críticas e os medos em relação à sua aplicação. No entanto, não
se pode ignorar a preocupação com os inconvenientes que podem surgir, de-
vendo-se levar em conta qualquer ponto que limite a garantia da segurança
e a erradicação da violência contra a mulher (LARRAURI, 2008, p. 226). 

De fato ainda há certo receio acerca da mediação, pois entende-se que
haveria a possibilidade da ocorrência de novas agressões, podendo a técnica
não ser suficientemente intimidatória ou corretiva, gerando o risco de apro-
ximação entre as partes - vítima e agressor (VALVERDE, 2008, p. 59).
Outro argumento desfavorável é que a mulher ocupa posição de vulnerabi-
lidade no marco das negociações, assim pode ocorrer uma vitimização se-
cundária, em face do convívio com seu (ex)cônjuge, podendo, inclusive,
traumatizar a vítima (GIONGO, 2011, p. 182). Autores entendem que a me-
diação deve ser evitada nos casos de violência doméstica, quando da pre-
sença de episódios violentos que comprometeram o equilíbrio de poder entre
vítima e agressor, pois já interferiram na capacidade de uma das partes re-
presentar seus interesses (SOARES, 1999 apud GIONGO, 2011, p. 185). 

Grandes grupos feministas se opõem à aplicação da justiça restaurativa
no que tange os conflitos domésticos, por consideraram a possibilidade de re-
dução da gravidade dos fatos. Argumenta-se que reconhecer os métodos alter-
nativos de mediação significa dizer que a violência é negociável, no entanto,
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o ato violento não poderia ser tolerado pela vítima, tampouco pela sociedade
(GIONGO, 2011, p. 187). Larrauri (2008, p. 226) destaca que, na maioria dos
acordos, a reparação da vítima se dá mediante pedido de desculpas, reparação
econômica ou simbólica, o que contribui para que a justiça restaurativa seja
enxergada como branda, ou seja, menos punitiva.

Entende-se que em um simples encontro não é possível interromper ci-
clos de agressão e violências, tampouco modificar o comportamento do agres-
sor (GIONGO, 2011, p. 188). No entanto, a mediação proposta por essa justiça
alternativa é apenas uma forma de introduzir um processo de transformação
que apenas se dará em longo prazo. A justiça restaurativa que aqui se propõe
é uma etapa inicial de transmutação das relações violentas, considerando os
reais desejos e necessidades da vítima, priorizando seu empoderamento en-
quanto mulher, sua proteção e fortalecimento de sua participação em espaços
públicos de poder.

3.3. pOSSIBILIDADES DE ApLICAÇÃO DA JUSTIÇA
RESTAURATIVA: MULhER SUJEITO
Não são poucas as mulheres que apresentam dificuldade em denunciar seu
agressor, sendo essa dificuldade marcada pelo fato de que estes, em regra, são
seus companheiros, por quem elas ainda nutrem sentimento, porque são pais
dos seus filhos e/ou porque, em grande maioria, são os que sustentam o lar.
Imediatamente, a legislação penal vigente acaba dificultando o sucesso do
processo de solução dos conflitos domésticos que envolvem violências contra
a mulher, posto que não considera essas particularidades marcantes das rela-
ções conjugais. Contexto para problematizar se o direito penal consegue real-
mente solucionar os problemas que se propõe - erradicando a violência contra
as mulheres, vítimas de violência doméstica, conjugal e familiar -, tendo em
vista que, em grande parte, elas não desejam a persecução penal de seus agres-
sores, apenas buscam um meio de cessar as violências sofridas (MEDEIROS
e MELLO, 2015, p. 232). 

Os conflitos domésticos já geram consequências devastadoras às mu-
lheres vítimas de violência, resultados que são negativos não só para elas,
mas para todo o núcleo familiar, sendo que não é cabível uma (re)vitimiza-
ção feminina dentro dos procedimentos penais. Até porque a violência,
acima de tudo, é um problema social bem demarcado pelo patriarcado e pelo
machismo, devendo o rompimento desse ciclo se dar mediante processos
emancipatórios, a fim de se resgatar a paz dos envolvidos e trazer, precisa-
mente, a mulher para o espaço público de disputa de poder. 

Responsavelmente, urge analisar os pontos favoráveis à aplicação da jus-
tiça restaurativa aos casos de violência doméstica, familiar e conjugal, contra
a mulher, pensando em possibilidades de ser atendido o interesse da vítima
dentro desse sistema de mediação e conciliação, considerado emancipador.
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Costa, Aquino e Porto (2011, p. 60-64) destacam a necessidade de se recorrer
a mecanismos modernos capazes de efetivarem os direitos fundamentais das
vítimas, tornando-as sujeitos dos processos de resolução de conflitos. Ainda,
consideram que os espaços são constituídos por pessoas que possuem relações
interativas, ricas em significados e significantes, motivo pelo qual o diálogo
se torna essencial, e a justiça restaurativa se torna uma importante alternativa. 

Nesse contexto, a abordagem restaurativa prioriza a pacificação dos con-
flitos, onde se constata que a voz da mulher vítima foi silenciada pela dor, e
seus direitos foram retirados ou violados por ato violento, razão pela qual tal
justiça toma para si o desafio de articular estratégias de diálogo, visando o res-
tabelecimento da mulher como ser ativo, com voz e percepções (COSTA,
AQUINO e PORTO, 2011, p. 62). A aplicação da mediação penal aos casos
de violência doméstica pode ser extremamente útil aos delitos de natureza re-
lacional, pois demonstra capacidade de reivindicar ou recuperar socialmente
a mulher vítima, ao permitir que ela se expresse livremente dentro do campo
do diálogo (GIONGO, 2009, p. 98). 

Giongo (2009, p. 98) salienta que a aplicação deste procedimento aos
casos de violência doméstica apresenta maiores probabilidades de obter-se
resultados justos. A reflexão baseada na empatia, resultando em respostas
mais flexíveis, possíveis e construtivas, considera aspectos que a aplicação
das regras jurídicas, através do juízo tradicional, não releva. Não raramente,
a vítima, mesmo após a representação, continua mantendo convívio com o
agressor, por inúmeros motivos que vão desde ao afeto mantido, à guarda
compartilhada dos filhos, assim, o sistema não pode simplesmente impor
sua lógica sobre os conflitos relacionais, necessita-se atenção às necessida-
des reais dos envolvidos, garantindo o encaminhamento à resoluções paci-
ficadoras que permitam a segurança e a autonomia da mulher.  

Profissionais que trabalham com mediação nos casos de violência do-
méstica se manifestam no sentido de que as dinâmicas emocionais, propostas
durante os encontros, podem auxiliar o agressor no que diz respeito ao reco-
nhecimento de sua responsabilidade. Valverde (2008, p. 29) evidencia que as
pessoas mais próximas do agressor, quando desaprovam a conduta praticada,
são capazes de possibilitar a consciência do dano causado. De forma que,
quando o infrator escuta a exposição da vítima, bem como o da comunidade
que o cerca, há a possibilidade de maior comoção, onde se reinterpreta o ocor-
rido, a fim de iniciar o processo de tomada de consciência do sofrimento que
causou ilegalmente, considerando que a justiça restaurativa se constitui em
um processo, e não em um único encontro (LARRAURI, 2008, p. 235). 

Pesquisas americanas, canadenses e europeias demonstraram que tanto
as mulheres vítimas quando os agressores, que viveram as experiências dos
processos de mediação, mostraram-se mais satisfeitos com a justiça restau-
rativa do que com o sistema penal tradicional, verificando-se que as mulheres
SUMÁRIO



que abertamente dialogaram com os ofensores temeram menos a revitimização
e o recebimento da reparação (SCHIFF, 2006 apud PALLAMOLLA, 2009,
p. 80). Levando em conta, ainda, as mais variadas vantagens, tais como: 

(...) o menor custo econômico, comparado aos gastos do funcionamento de
uma prisão; a constatação de resultados positivos com respeito à vitima, ao
delinquente e à comunidade, relacionados à maior flexibilidade do processo
e de intervenção das partes, destacando estudos de campo o alto nível de sa-
tisfação por parte das vítimas e do autor do delito com a mediação, e em geral,
com a administração pública; a possibilidade de tratamento igualitário do autor,
sendo ouvido pela vítima (CARRASCO ADRIANO, 1999 apud GIONGO,
2009, p. 104). 

O modelo de restauração da justiça possibilita a reinserção da cidadania
e da dignidade humana, calada pelo ciclo da violência, pelas desigualdades
de gênero e pela dominação masculina. Ver tal alternativa como possibili-
dade é permitir alterações essenciais no comportamento social, transfor-
mando-se a prática da justiça e trazendo mudanças estruturais para as rela-
ções interpessoais (Costa, Aquino e Porto, 2011, p. 64). Contudo, para
minimizar as chances de uma implementação malsucedida, a estruturação
da justiça restaurativa deve se dar a partir das seguintes características, se-
gundo Achutti (2014, p. 251): a) regulamentação legal do sistema; b) auto-
nomia dos núcleos ou serviços de justiça restaurativa – instituídos sob uma
nova linguagem; c) percepção da singularidade de cada caso; d) participa-
ção ativa das partes – tanto na decisão sobre o encaminhamento dos casos
quanto na resolução dos conflitos, na condição de principais interessados;
e) refutação de estereótipos – evitando os efeitos da revitimização e da es-
tigmatização; f) presença obrigatória de profissionais metajurídicos na con-
dução dos procedimentos, a fim de agregar benefícios interdisciplinares; g)
atenção à busca da satisfação das necessidades das partes; h) necessária
ligação com a justiça criminal tradicional, para que possa ser capaz de pro-
vocar a redução do uso deste sistema e não ser relegada a mero apêndice do
controle penal.   

A mediação deve ser um processo de fortalecimento, dissolvendo o de-
sequilíbrio social. A mulher vítima deve ser colocada em papel capaz de
exercer sua força pessoal, e atitudes internas e externas, para lidar com o
outro e defender seus interesses, sendo imprescindível que sua participação
seja voluntária (GIONGO, 2009, p. 112). É importante, portanto, que se re-
conheça novas estratégias para o enfrentamento da violência doméstica,
conjugal e familiar praticada contra a mulher, rompendo com velhos para-
digmas e abrindo espaço para novas justiças que sejam verdadeiras aliadas
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das mulheres vítimas, de forma a ultrapassar as barreiras da seletividade, do
controle patriarcal e paternalista das instituições. Permitir-se viver novas
experiências jurídicas pode configurar o caminho para micro e macrotrans-
formações, com mudanças estruturais nas relações de gênero, onde não mais
se legitimem – como nos ensina Vera Regina Pereira de Andrade – “desi-
gualdades inferiorizadoras” nem “igualdades descaracterizadoras”. 

4. CONCLUSÃO
O controle feminino no patriarcado legitimou inúmeras violências contra as
mulheres, estas que se perpetuam até os dias atuais, em inúmeros desdobra-
mentos. Tais violências não atingem apenas a dignidade da mulher, mas re-
presentam afronta aos direitos historicamente conquistados, mediante muita
luta protagonizada por mulheres que desejavam romper com todos os tipos
de opressão que caracterizam os papéis socialmente impostos. Apesar das con-
quistas atingidas até aqui, muito ainda tem-se que caminhar em relação ao
combate à violência em todas as suas formas, sendo no presente trabalho ana-
lisadas aquelas cometidas dentro dos lares, no interior das vidas privadas. 

De fato as violências domésticas, conjugais e familiares, devem ser
combatidas, e seria irresponsabilidade não reconhecer o grande avanço no
que se refere à inserção da temática no ordenamento jurídico– como as ex-
periências da Lei 9.099/95 e da Lei 11.340/2006, onde se tornou visível os
atos violentos cometidos contra as mulheres em âmbito doméstico, e garan-
tiu determinados mecanismos de prevenção e combate às violências sofri-
das. No entanto, também não é sensato fechar os olhos para o controle rea-
lizado pelo sistema de justiça criminal, de forma que a revitimização
feminina não pode ser endossada, devendo ser reconhecido o patriarcado
como matriz histórica do sistema penal.

Ainda é notório que as mulheres que sofrem violências domésticas são
tidas unicamente como vítimas, incapazes de decidir sobre o próprio conflito
e necessitadas de tutela especial. Foi tirada a autonomia das mulheres quan-
do o sistema penal tomou para si o conflito, reforçando as práticas sociais
de silenciamento feminino, e desconsiderando que as vítimas são sujeitos,
com uma história, com desejos, com direito de fala e expressões. A justiça
restaurativa surge, então, como um meio de resolução de conflito que leva
em consideração as partes, se colocando como processo de empoderamento
e de não dominação. 

É importante a abertura para novas experiências jurídicas que podem
ser capazes de romper com o ciclo da violência, e garantir alterações estru-
turais nas relações de gênero, produzindo mudanças fundamentais que cola-
borem para a cultura de paz na sociedade. Ao apresentarmos a justiça restau-
rativa como alternativa para resolução de conflitos que envolvam a violência
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doméstica contra a mulher, nos propormos a também enfrentar os desafios
das estratégias baseadas em diálogos, levando em consideração as incertezas
da aplicação da referida justiça, mas avaliando com responsabilidade as pos-
sibilidades capazes de trazer a mulher para os lugares públicos de disputa
de poder. 

A presente análise busca, então, contribuir para a configuração de um
novo paradigma, alternativo e descriminalizante, que acima de tudo busca
retirar as mulheres do papel único de vitima – a fim de evitar a revitimização
pelas práticas do sistema penal -, concedendo à elas voz, recolocando em
papéis de sujeitos.  Construir sociedades mais justas, solidárias, livre do pa-
triarcado e do paternalismo das instituições, condiz em romper com antigas
estruturas e se permitir viver novas experiências jurídicas, com amplo es-
forço para não serem malsucedidas e sem medo de se reinventar. A ideia da
mediação e da restauração ultrapassa o campo dos desejos punitivo, e chega
às possibilidades de permitir que as mulheres se enxerguem como sujeitos
da própria história, da própria vida, garantindo o processo de emancipação
e a real mudança dos agressores. Contra todo o tipo de violência, por igual-
dade nos espaços públicos de poder e por ampliação de possibilidades, aqui
nos colocamos, esse é o nosso lugar.
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Resumo: O artigo tem como objetivo problematizar, a partir do conceito
foucaultiano de “ilegalismo”, os discursos oficiais que afirmam a neces-
sidade em torno intensificação das políticas de encarceramento. Desen-
volve-se, neste sentido, hipótese que aponta para a limitação heurística
da crítica ao poder disciplinar e, consequentemente, do argumento ati-
nente à constatação do “fracasso histórico da prisão”. Argumenta-se, com
efeito, que o que é comumente representado como “fracasso” do projeto
de docilização dos corpos aprisionados, pode ser compreendido como
“sucesso” do processo de consolidação de uma percepção sobre o cár-
cere estranha àquela preconizada pelos teóricos do direito penal clássi-
co. O contexto de justificativa que serve como campo de teste da hipótese
apresentada resta consubstanciado no discurso que figura no tópico da
exposição de motivos do projeto de lei que deu origem à Lei Federal n.
13.142/2015, que, por sua vez, incluiu ao rol dos crimes hediondos o
delito de lesão corporal grave praticado, dolosamente, contra os inte-
grantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública.   

Palavras-chave: Foucault; Vigiar e Punir; Prisão; Ilegalismo; Lei de Crimes
Hediondos; Lei Federal n. 13.142/2015. 

Abstract: The article aims to problematize, from the Foucaultian concept of
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“illegalism”, the official discourses that endorses the need for intensification
of the politics of incarceration. Mareover, the article developed a hypothesis
that points to the heuristic limitation of criticism to disciplinary power and, con-
sequently, to the argument regarding the “historical failure of the prison”. It is
argued that what is commonly represented as the “failure” of the docilization
project of the imprisoned bodies can be understood as a “success” of the
process of consolidating a perception about the imprisonment strange to that
advocated by the classic theorists of criminal law. The context of justification
that serves as test field of the presented hypotheses remains embodied in the
discourse that appears in the topic of the explanatory statement of the bill that
gave rise to the Federal Law n. 13.142/2015, which in turn included in the
list of heinous crimes the crime of serious and intentionally bodily harm done
against members of the prison system and the National Public Security Force.

Keywords: Foucault; Discipline and Punish; Prison; Illegalism; Heinous Cri-
mes Act; Federal Law n. 13.142/2015. 

INTRODUÇÃO 
Entre os críticos do funcionamento do sistema de justiça criminal, Michel
Foucault ganhou notoriedade por meio de suas investigações acerca das
novas e velhas tecnologias e dispositivos de disciplinamento, controle e vi-
gilância do homem moderno1. 

Embora a obra de Foucault seja comumente vinculada, sobretudo no
âmbito dos estudos criminológicos (GARLAND, 2008, p. 43), à realização
de uma genealogia do poder disciplinar, já era possível perceber, nas páginas
do próprio Vigiar e Punir, a crescente preocupação do filósofo com relação
ao funcionamento de certos dispositivos de segurança2, cuja função, situada
mais além da formação de corpos dóceis, disciplinados, consistia na natu-
ralização, e consequente ampliação, das mais variadas formas de governo
da vida dos indivíduos em geral (FOUCAULT, 2008, p. 158). 

Com efeito, é a partir deste último paradigma do pensamento foucaul-
tiano, o paradigma da governamentalidade dos seres3, que pretendemos pro-
blematizar a noção de “ilegalismo”, pensando-a, destarte, como instrumento
profícuo de análise da tendência criminalizadora instalada, desde décadas,
no âmbito da política criminal brasileira. 

Considerando a necessidade de delimitar o escopo deste ensaio, discu-
tiremos o problema proposto à luz da normatividade da Lei dos Crimes He-
diondos (LCH). Essa decisão foi motivada, fundamentalmente, pelo caráter
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simbólico da expressão “hediondo”; um termo que, apesar de carecer de um
sentido jurídico concreto, tem orientado, como uma espécie de significante-
mestre4, as mais duras reformas da legislação penal desde o advento da Cons-
tituição Federal de 1988, sendo responsável, portanto, como diria Foucault,
pela instauração de uma verdadeira gestão diferencial das ilegalidades. 

1. ACERCA DAS pOTENCIALIDADES ANALÍTICAS qUE
ENVOLVEM O EMpREGO DO TERMO “ILEGALISMO”
A expressão ilegalismo é apresentada, inicialmente, no curso A Sociedade Pu-
nitiva. Em um primeiro momento, Foucault (2015, p. 130) a utiliza enquanto
“ilegalismo popular” para descrever o modo de produção capitalista desde a
nóvel burguesia. Ainda que focado em uma perspectiva privada, desde logo é
demonstrada a necessária análise conjunta com a dimensão pública: “... não
é possível entender o funcionamento de um sistema penal, de um sistema de
leis e interditos, se não interrogamos sobre o funcionamento positivo dos ile-
galismos.” (FOUCAULT, 2015, p. 134). 

Aprofundada na obra “Vigiar e Punir” (1975), a expressão “ilegalis-
mo”, que se situa no campo das discussões sobre as formas e as finalidades
do disciplinamento humano, representa uma forma interessante de questio-
nar as finalidades das normas jurídicas, notadamente as de natureza penal,
que, através dos séculos, tem logrado escapar à lógica cronológica da história
do encarceramento, que, sob o prisma das suas pretensões oficiais, informa,
apenas, o fracasso sistemático da instituição prisão e dos discursos que
visam ampliar o controle social pela via da penalidade5. 

Ao explorar a potencialidade crítica que surge com o termo ilegalismo,
Foucault indaga acerca dos reais objetivos históricos que se realizaram a
pretexto do fracasso da prisão. A propósito disso, é reveladora a reflexão
proposta pelo autor:

[...] qual é a utilidade desses fenômenos que a crítica, continuamente, de-
nuncia: manutenção da delinquência, indução da reincidência, transformação
do infrator ocasional em delinquente. Talvez devamos procurar o que se es-
conde sob o aparente cinismo da instituição penal [...] deveríamos então supor
que a prisão e de uma maneira mais geral, sem dúvida, os castigos, não se
destinam a suprir as infrações, mas antes a distingui-las, a utilizá-las; que
visam, não tanto tornar dóceis os que estão prontos para transgredir as leis,
mas que tendem a organizar a transgressão das leis numa tática geral de su-
jeições. (FOUCAULT, 2010, p. 258)

Torna-se possível perceber, portanto, que a noção de ilegalismo, em
Foucault, mira a análise não do ato humano transgressor da norma jurídica,
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mas, ao invés, dessa espécie de estratégia política que instrumentaliza a per-
cepção social sobre a violência, visando, com isso, a criação de uma delin-
quência útil, legítima em última análise, que autoriza a adoção de expedien-
tes jurídicos extraordinários, muitas vezes contrários à própria lei. 

É necessário tomarmos ainda que, por vezes, illégalisme e illégalite
são aparentemente utilizados como sendo sinônimos nas traduções reali-
zadas ao português dos textos de Foucault. Para Fonseca (2002), o fato de
“o termo illégalisme não ser veiculado corretamente na língua francesa pa-
rece demonstrar, por parte do autor, a intenção de marcar uma especifici-
dade do mesmo em relação ao termo mais comum, illégalite”. (FONSECA,
2002, p. 137)

Não se trata, portanto, de um mero descumprimento da norma em abs-
trato6. A noção de ilegalismo diz respeito a “ideia de um certo regime fun-
cional de atos considerados ilegais no interior de uma dada legislação, em
vigor no interior de uma sociedade” (FONSECA, 2002, p. 138).   

Optamos por dar alguma concretude a essa impressão relembrando
aquele acontecimento que, na história da jovem democracia brasileira, aba-
lou profundamente a possibilidade de se pensar humanitariamente o trato
da questão criminal no Brasil: o advento da Lei dos Crimes Hediondos
(LCH) (BRASIL, 1990). 

Em vigor há mais de duas décadas, a LCH apresentou-se, por meio da
sua rígida normatividade, como a mais perfeita antítese ao projeto político
preconizado pela Lei de Execução Penal (LEP). Neste sentido, enquanto a
LCH optou pela estruturação de um discurso inspirado nos ideais do enclau-
suro e da incapacitação dos apenados, a LEP mirou, na antípoda, a sua “har-
moniosa integração à sociedade” (BRASIL, 1984). Considerado a sempre
intrincada dinâmica que envolve os cálculos de poder na política brasileira,
é no mínimo curioso perceber a contradição lógica que se estabelece no co-
tejo entre as ideologias políticas que inspiraram a edição das referidas leis
e os seus respectivos momentos históricos de surgimento; vale dizer: en-
quanto a LCH representa uma das primeiras leis penal do período de rede-
mocratização do Brasil, a LEP denota um dos últimos suspiros legislativos
de um já combalido governo militar. 

Retomando o fio de nossa argumentação, essa nova economia de poder
engendrada pela LCH fez-se sentir através da instituição de um conjunto de
restrições dentre as quais se destacam a tentativa inicial de definição da im-
possibilidade de progressão de regime de cumprimento de pena e da obri-
gatoriedade do regime fechado como regime inicial de cumprimento de pena
para certos delitos. Dito de outro modo, sob o pretexto de se punir com maior
eficiência, o Estado democrático brasileiro, por meio das próprias institui-
ções, passou a referendar um amplo conjunto de práticas institucionais que
colocam em questão direitos garantidos tanto pela Constituição Federal (CF)
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como pela legislação ordinária brasileira, tais como: o regime inicial de
cumprimento de pena (art. 33, §1º, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código Penal
brasileiro), a possibilidade de progressão de regime de cumprimento de pena
(art. 112 da Lei de Execução Penal) e a individualização da pena (art. 5º, in-
ciso XLVI, CF), etc.. 

Tendo chegado a este ponto, logramos reunir os elementos teóricos e
empíricos necessários para afirmar que esses movimentos politico-criminais,
tornados legítimos a partir da LCH, consubstanciam espécies de ilegalismos
cuja permanência contribui, sobremaneira, para manutenção de um establis-
hment punitivo que insiste em fazer visível apenas uma determinada espécie
de ilegalidade, deixando oculta, entretanto, outras formas de violação de di-
reitos patrocinadas, paradoxalmente, pelo Estado e seus agentes. 

A seguir, colocaremos este último argumento à prova. 

2. GERINDO A ILEGALIDADE: O RECONhECIMENTO
ENVIESADO DOS ARTÍFICES DA VIOLêNCIA
COTIDIANA
Essa peculiar técnica política que se encontra implicada na noção de ilegalis-
mo tem servido, nas últimas décadas, como condição de possibilidade para a
emergência de um conjunto de regras típicas de estados que flertam com re-
gimes de exceção, onde a relativização ou mesmo a negação de certos direitos
individuais surge como caminho natural em face da necessidade de “suspen-
são do ordenamento vigente” (AGAMBEN, 2004, p. 48) em relação a deter-
minados inimigos comuns “cuja aniquilação restaurará o equilíbrio e a justiça”
(ZIZEK, 2011, p. 281).

Malgrado o silêncio da crítica criminológica a respeito do tema, o es-
tudo dos diplomas legislativos que constituem o corpo normativo da Lei dos
Crimes Hediondos (LCH) tem muito a dizer sobre o atual estado de coisas
da política criminal brasileira. Arriscamos dizer, com efeito, que LCH re-
flete, na qualidade de dispositivo de segurança, a forma mentis de uma cul-
tura já naturalizada em torno da gestão diferencial das ilegalidades perpe-
tradas pelo Estado brasileiro.  

A propósito desse último comentário, não há como deixar de problema-
tizar implicações decorrentes da entrada em vigor da Lei Federal n. 13.142/2015
(BRASIL, 2015), que passou a considerar hediondos os crimes de lesão cor-
poral dolosa de natureza gravíssima (art. 129, §2º, do Código Penal) e lesão
corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal) sempre quando
praticados em detrimento de agentes de segurança pública, seus cônjuges,
companheiros ou parentes consanguíneos até o terceiro grau (BRASIL, 1940).
A análise do referido diploma legal, como veremos a seguir, ressalta a utili-
dade concreta do conceito foucaultiano, que funciona, no ponto, como uma
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espécie de lente teórica que permite enxergar a Razão Cínica e ao mesmo
tempo perversa (ZIZEK, 1992) que inspira parte das reformas legislativas
contemporâneas em matéria de direito penal.

Ao tutelar de forma diferenciada a integridade física dos agentes de
segurança, o legislador brasileiro perdeu, de fato, uma excelente oportuni-
dade para reconhecer e assim transformar outra realidade que é tão ou mais
real quanto aquela que deu ensejo à edição da Lei Federal n. 13.142/2015:
a violência institucional protagonizada por uma força policial reconheci-
damente letal7. 

Seguindo essa linha argumentativa, caberia indagar: afinal, o que re-
presenta, em termos político-criminais, essa nova figura normativa num
contexto de discussão caracterizado, sobretudo, pela intensificação dos dis-
cursos punitivos e pelo exponencial crescimento da letalidade das forças
policiais brasileiras? Por ventura a morte de um cidadão (esteja ele envol-
vido ou não com a prática de condutas consideradas ilícitas) em virtude do
emprego excessivo de força por parte dos agentes de segurança pública tam-
bém não estaria a representar uma circunstância socialmente danosa e avil-
tante, merecedora, portanto, de tutela penal? Evidentemente, o silêncio do
legislador, no ponto, não chega a causar espanto, uma vez que, como bem
alertou Focault, “a lei não é feita para impedir um ou outro tipo de compor-
tamento, mas para diferenciar as maneiras de se fazer circular a própria lei”
(FOUCAULT, 1994, p. 718-719 apud CASTRO, 2009, p. 224-225). 

Com efeito, a realização de um rápido cotejo entre a tendência norma-
tiva instaurada por ocasião da publicação da Lei Federal n. 13.142/2015 e a
violenta realidade compartilhada pelas comunidades situadas às margens
dos grandes centros urbanos brasileiros confirma, a um só tempo, a validade
e a atualidade desta outra lição de Michel Foucault, pela qual se enuncia que
“todo dispositivo legislativo dispõe espaços protegidos e aproveitáveis em
que a lei pode ser violada, outros em que pode ser ignorada, outros, enfim,
em que as infrações são sancionadas” (FOUCAULT, 1994a, p. 718-719 apud
CASTRO, 2009, p. 224-225). 

Leis penais do estilo da Lei Federal nº 13.142/2015 têm permitido a
reinvenção do cárcere brasileiro, que, cada vez mais, tem deixado de fun-
cionar como uma instituição total (re)produtora de subjetividades normali-
zadas - tal como originalmente proposto por Foucault em Vigiar e Punir -
para servir a um novo propósito: funcionar como laboratório (biopolítico)
destinado a elaboração e teste de novas tecnologias de segurança sobre a
vida nua, cuja insacrificabilidade8 parece ser garantida pelo Direito, não em
respeito à própria condição humana, mas apenas para ilustrar, perante toda
uma comunidade de indivíduos não-desviantes, quem está “dentro” e quem
está “fora” do círculo de proteção instaurado pelo ordenamento jurídico
(AGAMBEN, 2007, p. 15) . 
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3. CONSIDERAÇõES FINAIS
Esses breves notas buscam sugerir que a investigação do controle diferencial
e enviesado das ilegalidades promovido (no caso do sistema de justiça cri-
minal) pelo próprio Estado, pode servir ao questionamento da legitimidade
deste giro estratégico9 operado com relação às “novas” finalidades do cárcere
e da legislação penal em penal (SIMON, 2007, pp. 150-151). Nesse sentido,
a discussão aqui iniciada, conforme acreditamos, adquire relevância na me-
dida em que ajuda a compreender, ao menos em parte, as razões pelas quais
a prisão se reinventa, malgrado o seu fracasso ter sido anunciado quase si-
multaneamente ao tempo da sua descoberta. 

À vista destes argumentos, arriscamos concluir, cientes dos riscos ge-
ralmente implicados nessa escolha10, que a noção de ilegalismo denota, no
interior do campo de discussão político-criminal, um conjunto de práticas
(e discursos) de que lança mão o Estado a fim de relativizar os limites de to-
lerabilidade das ilegalidades cometidas pelos seus próprios agentes, tornan-
do-as, destarte, funcionais. 

Ademais disso, possível, desde logo, enfatizar o entendimento de que o
conceito foucaultiano de ilegalismo, mobilizado a partir do estudo da discur-
sividade parlamentar relacionada à temática da questão criminal, permite a
formulação de análises capazes, ao menos potencialmente, de constranger a
racionalidade punitiva contemporânea que orienta as ações dos membros do
congresso nacional, sobretudo na medida em reclama inserir como variável
a ser considerada no momento do cálculo político que antepara o exercício
do poder punitivo, a apreciação das violências colaterais resultantes da cru-
zada estatal contra a criminalidade.
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NOTAS

1 Dentre os inúmeros cursos ministrados por Michel Foucault enquanto titular
da cátedra da Collège de France, sugerimos a leitura dos seguintes (em virtude da
sua adequação para com a problemática que constitui o objeto desta breve exposição):
Segurança, território, população: curso no Collège de France (1977-1978), editado
em português em 2008 e Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-
1976), editado no Brasil em 1999. Importante lembrar que nenhuma análise da vasta
(e boa parte inédita) obra de Foucault pode ser considerada definitiva. Trazemos aqui,
tão-somente, uma interpretação acerca dos escritos foucaultianos que versam sobre
as hipóteses dos ilegalismos e das prisões. Com efeito, Edgardo Castro, tradutor de
sua obra para o espanhol, registra, com clareza, a necessidade de se ter cautela com
relação à discussão da obra de Foucault: “O ciclo das publicações dos textos de Fou-
cault não está fechado. Não só porque não apareceram senão dois de seus treze cursos
no Collège de France, mas porque o ‘arquivo Foucault’, agora depositado na Bibliot-
hèque Nationale de France, compreende aproximadamente 40.000 folhas inéditas,
entre as quais se encontram o quarto tomo de História da sexualidade, As confissões
da carne, e três dezenas de cadernos, diário intelectual no qual Foucault registrou
suas leituras e reflexões desde 1961 até sua morte.” (CASTRO, 2014, p. 11).

2 Em entrevista à International Psychoanalytical Association (IPA), ao ser
indagado acerca dos usos que fazia da expressão “dispositivo”, Foucault referiu
que através do emprego do termo procurou representar “um conjunto decidida-
mente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetô-
nicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados cien-
tíficos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito
são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre
estes elementos”. (FOUCAULT, 1995, p. 244). Na esteira da resposta proposta
por Foucault, tenderíamos a caracterizar a noção de dispositivo como tudo aquilo
que é capaz de controlar/orientar, em um sentido em que se supõem útil, os com-
portamentos e pensamentos dos homens.

3 O paradigma da governamentalidade, que em larga medida transcende o
paradigma da disciplina, revela que o objeto de intervenção nos cárceres “já não
é simplesmente o corpo dos indivíduos, mas sua vida, ou, melhor dizendo, seu
corpo por intermédio da alma” (CASTRO, 2014, p. 87). 

4 O termo, oriundo da psicanálise lacaniana, visa a nomear o elemento dis-
cursivo particular que, ao assumir uma função estruturadora central no interior
de um certo campo discursivo, passar a representar “a palavra de ordem, o mo-
mento de corte histórico e de constituição de uma nova ordenação simbólica do
discurso” (LACLAU e MOUFFE, 2015, p. 38).  
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5 É importante sublinhar que a relação que se acredita existir entre o mo-
mento de nascimento da prisão e o atual cenário de encarceramento em massa não
se constitui como um “salto”, mas sim como um “encadeamento” (BLANCHOT,
1987, p. 29).

6 Márcio Alves da Fonseca esclarece, a propósito disso que: “[a] ideia que
parece estar ligada à noção de ilegalismo é aquela de “gestão”, gestão de um certo
número de práticas, gestão de um certo número de ilegalidades ou irregularidades
que, consideradas em conjunto, representam em si mesmas uma certa regularida-
de” (2002, pp. 138-139). 

7 No último relatório anual da Anistia Internacional (2014-2015), a atuação
das policias militares brasileiras foi classificada como “extremamente preocu-
pante”. O aumento considerável das mortes de civis durantes a realização de ope-
rações de ocupação e segurança, especialmente no estado do Rio de Janeiro, cul-
minou na elaboração de requerimento para que governo federal inicie,
imediatamente, um plano nacional visando à redução das taxas de homicídio em
todo o País. Disponível em: https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2015/02/
Web-Informe-2015-03-06-final.pdf. Acesso em: 15 de Fevereiro de 2016.

8 A expressão insacrificabilidade, derivada do pensamento de Giorgio Agam-
ben, designa com perfeição a situação dos homens e mulheres dispostos nos cár-
ceres brasileiros, sujeitos cuja identidade se constitui no ponto de intersecção entre
a vontade política soberana e a sacralidade dos ritos jurídicos (AGAMBEN, 2004,
91). Neste sentido, o reconhecimento da insacrificabilidade se dá na medida em
que observamos o funcionamento concreto das instituições penitenciárias brasi-
leiras, que chancelam, por ação ou omissão, duas situações bastante específicas:
se de um lado o Estado, através do cárcere, preserva a vida biológica de seus cus-
todiados, elemento indispensável à caracterização da legitimidade dos rituais ju-
rídico-penais, de outro, ele acaba admitindo, em face da sua omissão com relação
ao cumprimento das promessas de socialização, a gradual deterioração da identi-
dade destes sujeitos sob o ponto de vista simbólico, um processo sintetizado por
Erving Goffman através do emprego do termo “mortificação do eu” (GOFFMAN,
1990, p. 11). 

9 Esse giro operado contemporaneamente no que tange às finalidades do sis-
tema de justiça criminal foi objeto das reflexões de Jonathan Simon. Segundo o
autor, a análise da política criminal adotada pelos países que registram grandes
taxas de encarceramento, sugere, pois, o completo abandono do ideal (re)sociali-
zador como lastro ético estruturante das ações do sistema de justiça criminal
(SIMON, 2007, pp. 150-151).
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10 Remetemos o leitor, no ponto, à advertência enunciada por Edgardo Cas-
tro e referida na nota de rodapé de número 1. 
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A HISTERIA REGULAMENTADORA PENAL E A PRIMA
RATIO: UMA ANÁLISE DA POLÍTICA CRIMINAL
ATUARIAL À LUZ DAS TESES DE LOIC WACQUANT E
MAURÍCIO DIETER E SUA APLICABILIDADE NA
DISFUNCIONAL LEI DE DROGAS.

Marcus Vinícius Campesato Godoy1

A Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) foi criada com o frágil argumento
de implacável guerra às drogas, controle do tráfico de drogas e consequente
gestão eficiente da violência provocada pelas organizações criminosas.

Em que pese tais promessas, constata-se que, em termos práticos, a refe-
rida norma produziu efeitos verdadeiramente contrários, quais sejam: amplia-
ção significativa da guerra aos pobres, incremento exorbitante da superlotação
carcerária no país e materialização de um verdadeiro ato atentatório aos direitos
humanos, fiel aos elementos basilares que estruturam a lógica atuarial.

A guerra aos pobres é o pano de fundo da referida lei, produto do que
Wacquant denomina de fim da “era de complacência2”, composta por seis
traços comuns. Tal lógica tem como alicerce os seguintes elementos:

I) (...) pretendem apoiar-se numa capacidade reencontrada ou renovada do
Estado de submeter as populações e os territórios ditos problemáticos à
norma comum.

II) Daí, em segundo lugar, uma proliferação de leis e um desejo insaciável
por inovações burocráticas e dispositivos tecnológicos. 

III) O terceiro traço dessas políticas punitivas é que elas estão por toda a
parte, espalhando um discurso alarmista, mesmo catastrofista, sobre a “inse-
gurança”, animado por imagens marciais e difundido até a exaustão pelas
mídias comerciais (...). 

IV) O quarto ponto deste discurso, que diz respeito tanto a uma evidente preo-
cupação com a eficácia na “guerra ao crime” quanto à solicitude para com esta
nova figura do cidadão exemplar que são suas vítimas, revaloriza, de forma es-
cancarada, a repressão e estigmatiza os jovens de bairros decadentes habitados
por trabalhadores, os desempregados, os sem-teto, os mendigos, os toxicôma-
nos e os progenitores de “violências urbanas” que reiteram o caos coletivo. 
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V) Graças à tenaz distorção do crime, pobreza e imigração veiculada pela
mídia, bem como à constante confusão entre insegurança e “sentimento de
insegurança” - feita sob medida para canalizar para a figura do delinquente
de rua (de pele escura) a ansiedade difusa causada pelos deslocamentos dos
assalariados. 

VI) Por isso, a severidade penal é apresentada doravante, praticamente por
toda a parte e por todos, como uma necessidade saudável, um reflexo vital de
autodefesa do corpo social ameaçado pela gangrena da criminalidade, pe-
quena ou grande, pouco importa. (WACQUANT, 2007, p. 25-28).

Visualiza-se um verdadeiro clamor social aliado a um giro conceitual
e ideológico. O Estado, a população e o legislador brasileiros alimentam
uma poderosa corrente de ansiedade. “Esta corrente mistura o medo do fu-
turo, o horror ao declínio e à degradação sociais” (WACQUANT, 2007, p.
30) num contexto notadamente demarcado pela maciça expansão do punho
penal do Estado, na medida em que a perspectiva humanitária é suplantada
pela econômica.

Neste cenário de incertezas e insegurança, a única evidência concreta
é a histeria regulamentadora na área do Direito Penal, que atualmente é
campo fértil para discussões sobre a ampliação do alcance de punibilidade
da crescente clientela deste segmento do Direito, os pobres.

(...) o processo de “construção da população-alvo” costuma ser análogo ao de
modelagem da clientela primária do Estado na era do hiperencarceramento.
A vilificação pública, ênfase e mesmo inversão racial, e individualização
moral atuam em parceria para fazer dos programas punitivos ferramenta da
política de escolha e condenação severa, bem como justificativa pública cen-
tral para a ativação desses programas (WACQUANT, 2007, p. 179)

Nessa lógica repressiva, o legislativo mostra-se “engajado” com a po-
lítica criminal, na medida em que promove o recrudescimento da seletivi-
dade punitiva no âmbito do já saturado sistema penal brasileiro, violando
frontalmente o princípio da intervenção mínima ou ultima ratio3. 

Para a lei penal não se reconhece outra eficácia senão a de tranquilizar a opi-
nião pública, ou seja, um efeito simbólico, com o qual se desemboca em um
direito penal de risco simbólico, ou seja, os riscos não se neutralizam, mas
ao induzir as pessoas a acreditarem que eles não existem, abranda-se a ansie-
dade ou, mais claramente, mente-se, dando lugar a um direito penal promo-
cional, que acaba se convertendo em um mero difusor de ideologia. (FER-
RAJOLI, 2004, 631)
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Imersa neste contexto de risco simbólico encontra-se a Lei de Drogas,
em que o legislador brasileiro difunde essa ideologia promocional, que im-
pacta ao que o professor Francesco Palazzo (1989) denomina como os des-
dobramentos de cunho epistemológico.

Como bem observaram os professores Callegari e Wedy (2008), deixa
o direito penal de seguir seu princípio basilar da subsidiariedade para en-
caixar-se na prima ratio, ao que eles denominaram com brilhantismo em
panacéia (CALLEGARI, 2008, p. 15.), de maneira a representar um meca-
nismo de enfrentamento dos mais múltiplos problemas sociais.

Por consiguiente, el <<principio de intervención mínima>> constituye no
sólo un límite importante al <<ius puniendi>>, sino que además sitúa al
Derecho Penal en su verdadera posición en el Ordenamiento: la última ins-
tancia a la que pueden acceder los ciudadanos para dirimir sus conflictos (si
se trata de delitos o faltas perseguibles a instancia de parte), o bien el último
recurso legal del que dispone el Estado de Derecho para conseguir una so-
ciedad avanzada, empeñada en la defensa y desarollo de los valores consus-
tanciales al Derecho Penal democrático. (NUÑEZ, 1985, 3)

Como referencial da histeria regulamentadora brasileira, encontra-se
o emblemático caput do artigo 33 da Lei 11.343/2006, que serve de modelo,
a título exemplificativo:

Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Ora, tem-se como exemplo o dispositivo jurídico que se amolda aos casos
de crimes de ação múltipla (BITENCOURT, 2010, p. 109), de conteúdo variado
ou plurinuclear, que abarca o alarmante número de 18 verbos típicos, com o
notório propósito de intensificar o alcance das condutas ilícitas dos agentes.

(...), a Lei 11.343/06 nivela a importância dos tratamentos penais entre usuá-
rios e traficantes, criando dois estatutos autônomos com respostas punitivas de
natureza distinta: alta repressão ao traficante de drogas, com imposição de se-
vero regime de punibilidade (penas privativas de liberdade fixadas entre 5 e 15
anos); e patologização do usuário e do dependente com aplicação de penas e
medidas. (CARVALHO, 2007, 105)
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Múltiplos são os verbos típicos e as nefastas consequências após a
aprovação da referida lei. Dados4 recentes do Departamento Penitenciário
Nacional revelam que após vigorar em 2006, a população carcerária aumen-
tou alarmantes 96%. Segundo o IBGE, de 2002 a 2013, a população brasi-
leira cresceu 15% enquanto que a população carcerária5 mais do que dobrou
(um aumento de 140%) no mesmo período.

Cria-se, em realidade, espécie de zona gris de alto empuxo criminalizador
na qual situações plurais são cooptadas pela univocidade normativa. Essa si-
tuação, inclusive, não invariavelmente potencializa na jurisprudência tendên-
cia à inversão do ônus da prova, recaindo ao réu o dever de provar durante a
cognição a especial finalidade de agir, eximindo a acusação do dever proces-
sual imposto pela Constituição, qual seja, confirmar à exaustão, todas as hi-
póteses narradas na denúncia e efetivamente apresentar as evidências que per-
mitem concluir não ser a ação direcionada ao uso próprio ou compartilhado
(CARVALHO, 2016, 269-270)

Segundo o próprio Depen em 2006 havia 47 mil presos por crimes de
drogas (14% do total). Em 2013 passaram a 138 mil (1 em cada 4 presos). 

Em seus comentários ao texto antigo do art. 281 do CP, Nelson Hungria já
ressaltava que a fórmula adotada por esse dispositivo era minuciosamente ca-
suística: “Será difícil imaginar-se uma forma de ação relacionada com o trá-
fico, comércio ou fornecimento de entorpecentes, que não esteja ali compreen-
dida. (LEAL, 2010, 84)

Já o artigo 28 da referida lei pune as condutas do agente que adquire,
guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal,
substância entorpecente. Amplia-se a violação ao princípio da lesividade,
na medida em que se expande o alcance do direito penal e se reduz sobre-
maneira o modo de agir dos cidadãos. No Brasil, é crescente e amplo o mo-
vimento jurisprudencial no sentido de apoiar a possibilidade de inversão do
ônus da prova na esfera criminal, ao entender que tal premissa deve ser uma
incumbência do reu quando preso em flagrante em delito de trágico de dro-
gas. Tal entendimento representa significativo retrocesso e frontal violação
ao princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII
da Constituição Federal.

Com razão Maria Lúcia Karam: “Se o consumidor pode vir a ser um trafi-
cante, sua punição por tal conduta só poderá se dar no momento em que ele
assim se tornar, no momento em que deixar a esfera individual para atingir
bens jurídicos alheios. (CALLEGARI, 2008, 18)
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Nessa toada, visualiza-se uma superlotação dos presídios, aumento na
proporção de presos por crimes relacionados a drogas de 15% para 28%,
bem como sua desproporcional rigorosidade aos grupos mais vulneráveis,
como negros, jovens e cidadãos com ensino fundamental incompleto.

Conclui-se que há uma verdadeira guerra aos pobres, através do “punho
de ferro” (WACQUANT, 2007, 32) do Estado Penal, controlado pela “mão
direita”, a que administra a polícia, a justiça e a prisão, cada vez mais ativa
e interveniente nas áreas subalternas do espaço social e urbano. 

Loic Wacquant afirma que a pós-modernidade compõe-se de um ge-
nuíno processo de tríplice transformação do Estado, que abarca “[...] a po-
breza e o desemprego em massa, o reforço e a extensão do aparelho punitivo
e o descumprimento dos esquemas de proteção social que leva à substituição
do direito coletivo como recurso contra o desemprego e a penúria”. (WAC-
QUANT, 2007, 30).

Assim, o resultado da histeria regulamentadora é o número alarmante
de 600 mil brasileiros com sua liberdade restringida, dos quais 41% sequer
foram condenados pela Justiça.

Observa-se que a lei encoraja o uso do encarceramento de forma in-
discriminada, e abre caminho para uma abordagem tipo abatedouro/linha
de montagem para fazer frente ao afluxo previsível de presos. (WAC-
QUANT, 2007, 53). Essa afirmação irretorquível de Wacquant merece re-
ceber detida reflexão. 

La guerra contra las drogas es, además, una guerra racista, no sólo porque
comenzó siendo una guerra contra los chinos, y luego contra los chicanos,
sino porque las cárceles están llenas de negros, latinos e inmigrantes; los ne-
gros pobres de los Estados Unidos, los latinos traficantes capturados y extra-
ditados, los emigrantes de lo que antaño se conoció como tercer mundo.
(LÓPEZ, 2016, 93)

Visualiza-se na América Latina o que Eugenio Zaffaroni denomina de
“sistema penal subterrâneo”, isto é, a aplicação de condutas totalitárias e de
ampla punibilidade. 

Cria-se um Direito Penal verdadeiramente dissimulado, sobreposto pelas
agências de controle que levam a cabo antijuridicidades abafadas, o que cul-
mina com arbitrárias práticas de torturas, mortes e de frontais violações a di-
reitos humanos. Sob o pretexto de que há perigosas e crescentes organizações
criminosas, cotidianamente constata-se as costumeiras notícias que retraram
as chacinas, os confrontos armados e as baladas perdidas que atingem inocen-
tes em meio à guerra civil existente nas grandes cidades brasileiras.

Em meio a este contexto caótico, oportuna é a análise do eminente profes-
sor Boaventura de Souza Santos (2007, p.15) , que demonstra o curto circuito
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histórico existente no Brasil. Em outras palavras, nota-se uma ampla dis-
crepância entre o discurso e a prática jurídica, uma vez que a distância entre
a previsibilidade legal dos direitos dos cidadãos e a realidade fática é abis-
mal, pois não há qualquer tipo de performatividade na esfera das políticas
públicas e sociais vigentes no Brasil.

Se empieza a entender que el consumidor no es un delincuente, o mejor, que
no debe ser definido como delincuente. Es más bien una víctima, cuya victi-
mización pudo comenzar en la escuela o en el barrio, en los centros de diver-
sión; allí pudo ser cautivado para engrosar el mercado de adictos. Sorprenderlo
con la persecusión penal es revictimizarlo. (...) No se necesita de elaborados
y complejos estudios para concluir que las cárceles no rehabilitan a nadie,
que al contrário, degradan, estrechan lazos con formas de delincuencia más
graves, destruyen la personalidad. (LÓPEZ, 2016, 93)

Santos descreve em sua sua teoria que os operadores do direito brasi-
leiro estão imersos num contexto em que o sistema de justiça não foi orga-
nizado para responder aos anseios e demandas da sociedade contemporânea,
mas para a manutenção deste mesmo status quo que prima pela desigualdade
social e que fomenta o distanciamento entre os cidadãos e os seus direitos
fundamentais.

Imprensada pela alternativa que oscila entre visões catastróficas e angeli-
cais, qualquer pessoa que ouse questionar os lugares comuns auto-eviden-
tes do pensée unique sobre segurança que hoje reina sem contestação, vê-se
irremediavelmente (des)qualificado como sonhador inocente ou ideológico
que deve ser responsabilizado por ignorar as duras realidades da vida ur-
bana contemporânea (WACQUANT, 2007. 28)

Inspirado pelo modelo norte-americano, o aprisionamento de massa
brasileiro enquadra tanto as “classes perigosas” quanto as classes precárias
em seu conjunto. “[...] Reencontrando a missão que era sua em suas origens
históricas, a instituição carcerária serve, doravante, como principal ins-
trumento da gestão da miséria na América”. (WACQUANT, 2007, 226).

A Lei de Drogas é uma espécie de dinamite que alimenta essa guerra,
acompanhada por inúmeras outras leis penais feitas às pressas, que ignoram
os princípios basilares do direito penal (HUNGRIA, 1976, 83), bem como
desprestigiam os teóricos penalistas. No afã de punir e pleitear mais votos
pela criação de leis repressivas, o legislativo reproduz essa política puniti-
vista operacionalizada.
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Se as mesmas pessoas que exigem um Estado mínimo, a fim de “liberar” as
“forças vivas” do mercado e de submeter os mais despossuídos ao estímulo
da competição, não hesitam em erigir um Estado mínimo, a fim de “liberar”
as “forças vivas” do mercado e de submeter os mais despossuídos ao estí-
mulo da competição, não hesitam em erigir um Estado máximo para assegu-
rar a “segurança” no quotidiano, é porque a pobreza do Estado social sobre
o fundo da desregulamentação suscita e necessita da grandeza do Estado
penal. É porque esse elo causal e funcional entre os dois setores do campo
burocrático é tanto mais forte quanto mais completamente o Estado se livra
de qualquer responsabilidade econômica e tolera, ao mesmo tempo, um ele-
vado nível de pobreza e uma pronunciada ampliação da escalada das desi-
gualdades. (WACQUANT, 2007, 48) (G.N) 

À luz da análise de Callegari e Wedy (2008), a Lei 11.343/2006 segue
essa tendência de desaparecimento do Estado-de-Direito, ao que se constata
o gradual fortalecimento de um Estado de mera administração. Tolera-se o
nível de pobreza e, sob o princípio salus populis suprema lex, o direito volta
a ser, maquiavélico, totalitário ou tecnologicamente ‘o que é útil ao povo”,
com a “real desnaturação instrumental da justiça” - para o dizermos com
Esser - e o fim da actividade jurisdicional no seu autêntico sentido”’. (CAL-
LEGARI, 2008, 17).

Assim, ao invés de implementar direitos fundamentais e tratar da
“guerra às drogas” como um problema de saúde pública, oferecendo trata-
mento digno àqueles que deveriam ser sujeitos de direito, o Estado inverte
a lógica deste processo e opta por organizar políticas totalitárias com vistas
a suprimir os direitos de seus cidadãos. Estrutura-se, portanto, uma verda-
deira “guerra aos pobres”, fundamentalmente aos usuários de drogas ou tra-
ficantes. Nesta lógica totalitária, a engrenagem estatal punitiva se fortalece,
na medida em que o Estado acaba por encarcerá-los, recusando-se a oferecer
qualquer auxílio social e digno a essa camada da população.

La solidaridad para el adicto es tenerle puentes de comunicación, oyéndolo,
ofreciéndole proyectos de participación, enterándolo sin alarmismo ni ser-
mones morales sobre as realidades, prestándole ayuda psicoterapéutica, inser-
ción en programas laborales, deportivo, entretenimiento sano. ¿Acaso esto
requiere esfuerzos financieros? Esto valdría mucho menos que lo que se in-
vierte para librar la llamada “guerra contra la droga”. (LÓPEZ, 2016, 93)

Nesse diapasão, afigura-se amplamente fortalecida a política criminal
atuarial, que é aquela calcada na aplicação da estatística como critério de
justiça. Pioneiros na aplicação dessa política, os Estados Unidos desenvol-
vem essa prática sob o alicerce do princípio da eficiência (DIETER, 2013,
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19). Assim, aceita-se o crime como condição social, num contexto em que
os tecnocratas ou “estudiosos” da lógica atuarial demonstram um verdadeiro
fetiche pela gestão eficiente.

Busca-se uma adequação de sentido entre o modo de produção capita-
lista contemporâneo e as novas formas de produção/operacionalização
(toyotismo, just in time) em que o modo de produção capitalista contempo-
râneo conforma os modos de punição, na medida em que cada modo de pro-
dução corresponde a formas de punição adequadas. 

Nesse cenário, os tecnocratas norte-americanos ignoram os limites nor-
mativos para dizer que o sistema é ineficiente e que merece reparos. O cálculo
de aferição da responsabilidade individual ignora os critérios de culpabilidade
do Direito Penal e considera um cálculo matemático da perigosidade do agen-
te, que se presta a promover a seletividade da justiça criminal.

O objetivo do novo modelo é gerenciar grupos, não punir indivíduos: sua fi-
nalidade não é combater o crime - embora saiba se valer dos rótulos populis-
tas, quando necessário - mas identificar, classificar e administrar segmentos
sociais indesejáveis na ordem social da maneira mais fluida possível. (DIE-
TER, 2007, 20)

A lógica atuarial promove um profundo desrespeito aos princípios penais,
aos direitos humanos e constitucionais em busca da satisfação da gestão tota-
litária de grupos de risco. Visualiza-se, assim, um giro conceitual e ideológico,
na medida em que a perspectiva humanitária é suplantada pela econômica.

O cálculo atuarial mensura as probabilidades de um determinado even-
to se confirmar de acordo com uma margem de erro, rechaçando argumentos
jurídicos em defesa da perspectiva etiológica-individual, ao que confirma
uma notória vingança ao delinquente, estatisticamente condenado a sofrer
com os prognósticos de risco.

Paradoxalmente, como se vê, a demanda por controle real implicava abandono
das formas tradicionais de controle legal, pois a gestão eficiente e impessoal da
criminalidade só seria um projeto viável com a desregulamentação judicial dos
processos de criminalização. A própria lei penal deveria ser reformulada, aban-
donando parâmetros axiológicos de justiça e abrindo espaço para a automação
da repressão, transformando policiais, promotores, juízes e agentes penitenciá-
rios em gestores, que não precisam definir suas ações com base em interpreta-
ções pessoais ou normativas, mas somente a partir de estatística aplicada.
(DIETER, 2007, 119). 

Esse crescente método de violação ao Estado Democrático de Direito e
de todos os princípios que alicerçam o Direito Penal ocasiona uma verdadeira
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desumanização de um sistema que já é muito desumano6. A seletividade le-
vada a cabo pelos crivos da discricionariedade atuarial começou na repressão
ao tráfico internacional de drogas nos Estados Unidos, nos anos 1970.

Integra-se perfeitamente, portanto, ao compromisso oficial do sistema de con-
trole social com o eficientismo, caracterizado pela (a) prévia e precisa elucida-
ção de seus objetivos, não raro a fixação de metas, (b) controle de produção (no
caso, de criminosos), (c) redução de custos, (d) otimização dos processos, (e)
especialização de setores e (f) coordenação de esforços.(DIETER, 2013, 19)

Desde então, iniciou-se uma política de contabilização das características
físicas e comportamentais dos traficantes causalmente detidos nos aeroportos
norte-americanos. O curioso é que constatou-se um padrão, que a partir de
1974 tornou-se o modelo que norteou os procedimentos das abordagens dos
agentes aduaneiros.

Os “catálogos” evoluíram e em 1982 o centro de pesquisas do “DEA”
colocou em prática essa política de seletividade aprimorando os estudos e aná-
lises discriminatórias, servindo como referencial obrigatório para a totalidade
dos aeroportos americanos.

O perfil de risco de um passageiro também é critério que, isoladamente, pode
incluí-lo na famigerada “No-fly list”, cadastro que proíbe o embarque das pes-
soas que têm seus nomes ali escritos, sem necessidade de justificação. Apesar
dos inúmeros casos de erros de identificação e da suspeita de violação das liber-
dades civis mediante acesso a dados confidenciais de cidadãos americanos, o
“No-fly list” é considerado pela Transportation Security Administration (TSA),
agência governamental com poder de polícia criada para controlar o acesso dos
passageiros a aviões após a destruição do “World Trade Center”, em 1 de se-
tembro de 2001 (DIETER, 2013, 149)

O arbítrio estatístico e a lógica atuarial provocaram a caótica superlota-
ção das cadeias públicas norte-americanas, que hoje contam com 2,3 milhões
de detentos e mais de 7 milhões de cidadãos controlados pela lista de vigilân-
cia penal.

Em referência à frase “O que é bom para os Estados Unidos é bom para o
Brasil”, e Juracy Magalhães, Ministro da Justiça, entre 1965 e 1966, ou seja,
durante o mais recente episódio da história ditatorial brasileira. (DIETER,
35, 2013).

A lógica atuarial é racionalizada por critérios de riscos permanentes, em
que se buscam fatores de riscos estáveis, como raça, etnia e sexo. Tamanha
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é a obsessão por identificar os perfis de risco que há diversos estudos com
vistas a verificar as tendências de jovens e crianças se enquadrarem nos perfis
de risco.

A insólita pesquisa acompanhou o cotidiano de grupos de homens nas-
cidos em um mesmo local e ano, reunindo dados sobre a totalidade dos jo-
vens do sexo masculino nascidos em 1945 e que viviam na Filadélfia entre
os 10 (dez) e 18 (dezoito) anos de idade, alcançando um total de 10.000 (dez
mil) indivíduos.

O estudo constatou que aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) do
total dos adolescentes esteve alguma vez envolvido em um incidente oficial
com a polícia antes dos 18 (dezoito) anos - indicando a normalidade da relação
entre juventude e delinquência - e que entre esses 54% voltaram a registrar pas-
sagem pelo sistema de justiça criminal. Todavia, a mais importante descoberta
foi a de que quase 52% de toda a criminalidade juvenil podia ser atribuída ex-
clusivamente a certos reincidentes crônicos, que por sua vez correspondiam a
apenas 6,3% do total de investigados. Em outras palavras, cerca de 6% dos jo-
vens da Filadélfia - e 18% do percentual definido como deliquente - era respon-
sável por mais de 50% do total de infrações. (DIETER, 2013, 105)

Nesse sentido, autores como David P. Farrington apresentaram estatisti-
camente as mais relevantes causas da deliquência juvenil voltada para uma for-
mação da personalidade, com sua publicação realizada na Inglaterra e conhe-
cida como CSDD, referente a Cambridge Study in Delinquent Development.

No ensaio que resume o desenvolvimento de 40 (quarenta) anos de pesquisa
do CSDD publicado em 2013, sustentava que era possível prever com rela-
tiva segurança o perfil de risco para carreiras criminosas em crianças de 8
(oito) e 10 (dez) anos de idade observando-se tão somente (6) seis fatores:
(a) comportamento antissocial (crianças descritas como agressivas, deso-
nestas ou problemáticas, especialmente na escola), (b) hiperatividade e défi-
cit de atenção, (c) baixa inteligência e rendimento escolar. (d) contato com
membros da família ou pessoas muito próximas com histórico de criminali-
zação, (e) família pobre, (f) disciplina parental deficiente, por autoritarismo
ou negligência (que se constatava objetivamente pela análise de roupas e hi-
giene pessoal dos menores, entre outros indicadores).(DIETER, 2013, 107)

Motivados pelo resultado, Figlio, Sellin e Wolfgang notaram que a des-
crição do perfil dos membros desta terrível minoria permitiria elaborar estra-
tégias preventivas de enorme utilidade (DIETER, 2013, 105). Constatou-se,
sob a perspectiva atuarial, que criminosos de carreira em potencial apresenta-
vam características em comum.
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A pesquisa indicou, nesse sentido, que o risco de um garoto praticar um delito -
chamado “fator k” - dependia essencialmente de três variáveis: (a) a idade em
que teve o primeiro contato com a polícia, (b) a natureza da infração praticada e
(c) a cor de pele (ou raça). (DIETER, 2013, 106)

A saída encontrada pelos norte-americanos é apagar a aplicação de
quaisquer critérios de justiça previstos pelo Direito Penal e determinar um
sistema mais rigoroso de punibilidade e monitoramento dos jovens que pos-
sam oferecer algum tipo de risco. A comunidade acadêmica norte-americana
mostra-se engajada na perspectiva atuarial, na medida em que investe seus
estudos na obsessão por apresentar a “fisionomia” psicossocial dos deli-
quentes juvenis sob a ótica etiológica-individual, limitando sua análise aos
fatores de risco em busca dos futuros reincidentes.

A polícia estadunidense encontra-se devidamente alinhada à Política Cri-
minal Atuarial, exercendo seu papel em nome da paz e do bem-estar social da
sociedade norte-americana. Viabiliza-se, assim, operações policiais definidas
com base em suspeitos que representam alto risco. O mínimo deslize que seja
justifica a intervenção policial, sendo peça basilar para a repressão seletiva, a
atualização de dados estatísticos e a implacável detenção dos supostos crimi-
nosos de carreira,  “inconfundivelmente” classificados como perigosos.

Não se pode deixar de notar, todavia, que é precisamente a realização desta
tarefa que lhe garante destaque, a responsável por determinar seu declínio -
no sentido de uma instituição particular, diferentemente das demais institui-
ções que realizam a seletividade criminalizante - no longo prazo. Pois con-
forme os dados vão se sedimentando e constituindo um sólido referencial
para orientar suas atividades, as tradicionais práticas de investigação tendem
a ser abandonadas, reduzindo-se o papel reservado ao policial com vocação
para a repressão das condutas antissociais, sobretudo mediante perseguição
de crimes violentos sem autoria certa, característico papel do investigador.
(DIETER, 2013, 152).

Dentre os inúmeros sistemas já consagrados para a aplicabilidade da
Política Criminal Atuarial pode-se mencionar o “eficiente” Level of Services
Inventory-Revised ou LSI-R, criado no Canadá e aplicado em estados norte-
americanos como Oklahoma, Alasca e Kansas.

O sistema trabalha com a integração de 54 fatores de risco, tanto estáticos
(antecedentes e escolaridade, por exemplo) quanto dinâmicos (v.g., orienta-
ção ideológica e atitudes emocionais), cabendo ao entrevistador mascarar,
especialmente no que se refere aos fatores dinâmicos, o propósito das pergun-
tas, que devem ser respondidas com simples Sim ou Não ou classificadas entre
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0 a 3. O resultado da soma dos fatores determina o risco representado pelo
criminoso, remetendo às chances de reincidência dentro de um marco tem-
poral. (DIETER, 2013, 155).

Ademais dos Estados Unidos, o dispositivo é utilizado, inclusive, por
juízes, na Inglaterra, Gales e Irlanda do Norte, os quais adotam seus critérios
objetivos para determinar a soltura de detentos. Por exemplo, o Departamen-
to Penitenciário do estado do Kansas entendeu que, caso a condenação se
desse em razão da posse de drogas, o preso poderia se enquadrar na possibi-
lidade de elegível para tratamento às drogas. Caso contrário, se o teste atua-
rial formular um resultado indicando que aquele agente tem elevado risco de
cometer um novo crime, ele deve ser automaticamente preso, em nome da
segurança e da manutenção do convívio harmônico dos cidadãos.  

Há ainda notícia do uso alternativo do “LSI-R” em Vermont, onde quem é con-
denado se submete a dois testes: primeiro, o “Supervision Level Assessment”
e, depois, o “LSI-SV”, uma forma reduzida do “LSI-R”, com apenas 8 fatores.
Um escore baixo em ambos torna o sujeito apto à suspensão condicional da
pena ou ao cumprimento em presídio de segurança mínima; uma pontuação
alta obriga-o a tomar o “LSI-R” completo, sendo alocado no sistema peniten-
ciário conforme o risco indicado pelo instrumento. (DIETER, 2013, 155)

A amplitude do sistema atuarial não se esgota por aqui. Os juízes fede-
rais americanos estão submetidos ao “Guidelines Manual of the United Sta-
tes Setencing Commission”, que encurtou sobremaneira sua discricionarie-
dade, na medida em que, no momento da aplicação da pena, os magistrados
se vêem obrigados a aumentar as penas contra reincidentes, o que consiste
numa espécie de uniformização das sentenças.

Os magistrados devem seguir rigorosamente as informações contidas
numa espécie de tabela7, que condiciona o magistrado a definir o quantum
da dosimetria da pena, atrelando a quantidade de pena determinada para
cada fato correspondente. Caso o magistrado tenha de julgar um cidadão
que se enquadre no patamar de alto risco atuarial, o juiz se exime de qualquer
tipo de fundamentação jurídica, devendo simplesmente aplicar o cálculo
atuarial ao caso concreto. Em outros termos, caso o juiz opte por não prolatar
a sentença de acordo com os critérios de riscos, ele deverá justificar funda-
mentadamente por qual razão decidiu tomar essa medida “subversiva”. 

Inspirados pelo recrudescimento da jurisdição federal, estados como
Minnesota, Pensilvânia e Oregon foram os pioneiros no processo de imple-
mentação de uma parametrização tendo como base de sustentação para essa
prática, o prognóstico de aplicabilidade da proposta atuarial aos casos con-
cretos envolvendo condenados enquadrados no patamar de alto risco.
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No bojo desse totalitarismo, os promotores são obrigados a denunciar
acusados que se submeteram ao teste atuarial e se enquadraram no nível de
alto risco. Tal medida ignora qualquer tipo de acesso à justiça, ampla defesa
ou contraditório.

À luz do que foi recém-descrito, não parece haver exagero, na afirmação de
que estamos mesmo diante de uma revolução silenciosa, na qual todos os se-
tores da Justiça Penal são invadidos pelo ideal do gerencialismo eficiente. À
medida que uma nova geração de “managers” assume posições centrais de
poder, a estrutura da justiça criminal se torna simplesmente insustentável em
seus moldes tradicionais, por ser considerada excessivamente lenta, cara e
até mesmo anacronicamente burlesca, com seus formalismos, adágios lati-
nos, togas etc. (DIETER, 2013, 157)

Neste contexto, Dieter suscita o iminente dia em que os juristas sejam
expulsos de seus postos de trabalho, suplantados pelos tecnocratas respon-
sáveis pelo controle social. Assim, o juiz poderia ser substituído por um co-
laborador do setor administrativo norte-americano, encarregado de aplicar
o software adequado para o perfil de risco do criminoso, bastando apertar
um único botão para que se tenha acesso ao que hoje se conhece como sen-
tença. À luz da Política Criminal Atuarial, em breve se terá o acesso à cer-
tificação da pena, seja de pena de morte, perpétua ou de prisão provisória,
com vistas à operacionalização sistêmica e eficiente da criminalidade.

Assim, a grande diferença - que, finalmente, permitiria defini-la como a
Criminologia do fim da história - é que ela não tem constrangimento em admi-
tir sua orientação classista, evidentemente acompanhada de uma adicional
carga racista, xenófoba, sexista ou moralista. Antes, e em sentido oposto, incor-
pora tais metarregras determinantes da criminalização secundária e as toma -
independentemente de juízos de valor e determinações sociais - como fatores
de risco. Não por outro motivo, além do (a) sub ou desemprego, (b) raça, (c) na-
cionalidade, (d) uso ou dependência de drogas ilícitas, (e) baixa escolaridade,
(f) pouca idade, (g) relações familiares conflituosas e (h) comportamento se-
xual desviante ou promíscuo - segundo a moral burguesa - constituem os crité-
rios mais frequentes e contabilizados para constituição de um perfil de alto
risco. (DIETER, 2013, 238).

O modelo norte-americano já é seguido em alguma medida no Brasil, le-
gitimado pela clara estigmatização e preconceitos das camadas mais pobres da
sociedade brasileira, que notadamente é a mais excluída e penalizada pelo Di-
reito Penal. O processo de exclusão dos pobres das políticas elementares da
sociedade brasileira já deu início à inserção da política atuarial materializada
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pela Lei 11.343/2006.
Ora, como demonstrado por MANTOVANI, “(...) o sintoma do puni-

tivismo desmantela gradualmente a estrutura garantidora do direito penal e
processual penal e, por consequência, diminui os mecanismos de tutela dos
direito fundamentais”. (CARVALHO, apud Mantovani, 2016, p. 161-163).

A Lei 11.343/2006 reforça a tese basilar de Agamben que demonstra que
os atuais Estados de exceção se colocam em zonas de anomia, ou seja, em es-
paços vazios de direito onde as determinações jurídicas são desativadas.

Assim, os cidadãos encontram-se com seus direitos suspensos, na me-
dida em que estão submetidos ao controle jurídico-político da máquina letal
do Estado.

O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen) re-
força a aplicabilidade da tese de Agambem na realidade brasileira, pois 56%
dos presos no Brasil são jovens - pessoas de 18 a 29 anos, conforme faixa
etária definida pelo Estatuto da Juventude. Dois em cada três presos no Bra-
sil são negros (67% do total). Da população prisional, 31% são brancos e
1% se declaram amarelos.

Houve mais de 160% de aumento de 2006 a 2016 e os presos por tráfico, que
antes eram em torno de 15%, hoje são 28%. Isso mostra o papel que a aplica-
ção disfuncional da Lei de Drogas8 tem nesse processo de super-encarcera-
mento”, disse Cristiano Maronna, advogado e vice-presidente do Instituto
Brasileiro de Ciências Criminalísticas (IBCCrim) e secretário executivo da
Plataforma Brasileira de Política de Drogas. 

A título de exemplificação, cabe salientar a desarrazoada análise do In-
formativo divulgado pela Rede de Justiça Criminal, em janeiro de 2016, que
reforça a preocupante tese de que o que é válido para os EUA deve ser válido
no Brasil, senão vejamos:

Se o país modelo da política de lei e ordem já deu meia volta, talvez seja o
momento de acelerarmos a já urgente reforma no nosso Sistema de Justiça
Criminal. O exemplo do Norte nos é relevante não só pela liderança que os
EUA representam, mas também por ser este o país que foi o principal líder
e defensor da guerra às drogas e do encarceramento como mecanismo de
controle da violência.(Informativo Rede de Justiça Criminal, 2016) (G.N)

Pois bem, entendem os analistas do Governo Federal brasileiro que os
Estados Unidos são o país modelo de lei e ordem, alegando que esta é a
nação modelo de defesa da guerra às drogas e controle da violência. Acre-
ditam as autoridades brasileiras que o país responsável pela totalitária polí-
tica criminal atuarial é o modelo de sucesso a guerra às drogas.
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Em razão desse tipo de discurso, constata-se que crescente é o interesse
dos analistas do governo brasileiro em intensificar a aplicação da lógica
atuarial norte-americana neste país. A introjeção dessa lógica já criou uma
diminuição significativa das garantias dos cidadãos brasileiros e ampliou a
perversidade dos agentes responsáveis pela segurança neste país. 

Teme-se que o Brasil aplique essa mesma lógica atuarial de forma am-
pliada, sob o argumento instrumentalizado da estatística e robustecimento
do projeto de limpeza social. Assim, os direitos e garantias fundamentais do
cidadãos brasileiros serão amplamente ameaçados, o que certamente pro-
vocará um arrefecimento significativo da democracia almejada pelo Estado
Democrático de Direito. Se isso, de fato,  ocorrer, o Brasil deverá intensificar
o que Jakobs define como a exclusão do status de pessoa.

Sustenta Jakobs ser possível identificar casos “que la expectativa de un
comportamiento personal es defraudada de manera duradera [ocasião na
qual] disminuye la disposición a tratar al delincuente como persona”. Nestas
circunstâncias de rompimento com as expectativas, na inexistência do mínimo
de garantia cognitiva de condutas pessoais estabilizadoras da vigência das
normas, seria lícito realizar processo de despersonalização do desviante, no
qual a perda da personalidade política (cidadania) deflagaria exclusão dos
direitos a ela inerentes. Como o direito penal de garantias seria privilégio ex-
clusivo dos integrantes do pacto social, àqueles que se negam a participar do
contrato ou pretendem destruí-lo seria incabível o status de pessoa. (CARVA-
LHO, 112, 2016).

Como sustenta Loic Wacquant, para a verdadeira implementação do
preconizado Estado Democrático de Direito e do Direito Penal como ultima
ratio deve-se investir e aplicar os direitos fundamentais a todos os cidadãos,
sobretudo à camada pobre da população. Portanto, o meio mais eficaz de
fazer a prisão recuar, três séculos e meio depois do seu surgimento, continua
sendo e será sempre fazer avançar os direitos sociais e econômicos. (WAC-
QUANT, 2009, 470)

Destarte, passamos a conviver com algumas leis que representam um verda-
deiro retrocesso no que tange aos direitos e garantias individuais, verdadeira
concessão aos postulados do movimento da law and order, que defende medi-
das drásticas no combate à criminalidade, como, por exemplo, penas mais se-
veras, que deverão ser cumpridas em regime fechado, proibição de liberdade
provisória e o desprezo de certos direitos e garantias processuais. (GEVAN,
2002, 97)

Por derradeiro, mister salientar que a disfuncional Lei de Drogas deve
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ser reestruturada à luz dos princípios do Direito Penal, sobretudo na manu-
tenção do princípio da intervenção mínima. Conforme observado pelo pro-
fessor Baratta, “El principio cardinal de una política criminal alternativa
no es la criminalización alternativa, sino la descriminalización, la más
drástica reducción posible del sistema penal”. (BARATTA, 1986, 60-61).

CONSIDERAÇõES FINAIS
O objetivo geral deste trabalho foi apresentar uma análise acerca da aplicabi-
lidade da lógica atuarial aplicada nos Estados Unidos à realidade brasileira,
tendo em vista a histeria regulamentadora do Brasil, a prima ratio e a Lei de
Drogas como produto dessa prática. Nesse sentido, a proposta abarcou os ele-
mentos estruturantes das perspectivas de Loic Wacquant e Maurício Dieter,
com vistas a verificar sua aplicabilidade na disfuncional Lei de Drogas. 

Embora as teses dos referidos estudiosos tenham sido aplicadas de
acordo com a realidade norte-americana, constata-se que o Brasil introjeta
de forma paulatina a lógica atuarial chamada guerra contra as drogas. Os
pontos de similaridade e as práticas violadoras a garantias fundamentais e,
portanto, amplamente perversas são expostas ao longo deste trabalho.  

Ora, como demonstrou Ferrajoli, la irracionalidad del derecho penal ge-
nerada por la inflación legislativa, lo ha transformado en una fuente oscura e
imprevisible de peligros para el ciudadano. Essa rotina perniciosa mostrou-se
disfuncional, pois subverteu-se o princípio basilar do Direito Penal como ulti-
ma ratio ou princípio da fragmentariedade alçando-o à condição de prima ratio.

Assim, demonstrou ser frágil o argumento de que a racionalização dos
meios violentos mediante normatividade resolveria os problemas criminais,
o que acarretou um processo de inflação legislativa, uma verdadeira histeria
regulamentadora. O resultado produzido por essa prática foi um considerá-
vel aumento da população carcerária e, transferindo para a realidade brasi-
leira, o que Wacquant denominou de implacável “guerra aos pobres”. 

Nessa toada, teme-se que a Lei de Drogas seja um primeiro passo a im-
plantação em terras brasileiras da já consolidada lógica atuarial praticada
nos Estados Unidos. 

Atualmente, os cidadãos brasileiros são vítimas de um Estado de exceção,
que, em que o Estado, ao invés de limitar o exercício da violência, pune des-
proporcionalmente os transgressores de forma a violar princípios como a le-
galidade, a dignidade da pessoa humana, a culpabilidade, a proteção exclusiva
de bens jurídicos, a intervenção mínima ou ultima ratio, a pessoalidade e a in-
dividualização da pena, a proporcionalidade, a humanidade, dentre outros.

A estigmatização dos jovens pobres e negros considerados, em sua
maioria,  como indivíduos de altíssimo risco pelas autoridades, a violação
aos princípios basilares do Direito Penal e a violência estatal intensificada
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a essa camada vulnerável da sociedade são fatores que configuram uma en-
raizada lógica da vertente americana da “Lei e Ordem”, em franca ascensão
no Brasil.

O cenário brasileiro é aterrador. Nos Estados Unidos, verifica-se um
profundo desprezo normativo, num contexto em que os tecnocratas ava-
liam o Direito Penal como um verdadeiro entrave à gestão eficiente da cri-
minalidade, mostrando-se como uma espécie de Justiça impessoal, nota-
damente totalitária.

Diante de pilhas e pilhas de processos, a simplificação vinculada ao uso de
prognósticos de risco para fundamentar decisões, somada à ideia de certeza que
oferece para desonerar a responsabilidade individual dos juízes sobre a vida
dos réus, parece mesmo irresistível. E considerando que há uma relativa aber-
tura normativa na lei penal brasileira, a autorizar o uso de instrumentos atua-
riais, tal ameaça não pode ser simplesmente desconsiderada, justificando uma
análise crítica mais cuidadosa. (DIETER, 2013, 196)

O arrefecimento do direito penal mínimo, a histeria regulamentadora,
a ampla violação a direitos fundamentais nas práticas de opressão levadas
a cabo pelo Estado brasileiro e a admiração das autoridades brasileiras ao
“país da lei e da ordem” são os fatores basilares que podem culminar com o
fim da política criminal crítica brasileira. Teme-se pelo fim da criminologia
alicerçada nos direitos humanos e, consequentemente, pela extinção do mi-
nimalismo do controle social pelo direito penal. 
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NOTAS

1 Graduando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Ge-
rais / Belo Horizonte - MG.

2 WACQUANT, Loïc. punir os pobres. A Nova Gestão da miséria nos Es-
tados Unidos. Rio de Janeiro: Revan, 2007.

3 Trata-se de um princípio basilar do Direito Penal que determina que sua
intervenção deverá ocorrer tão somente na defesa dos bens jurídicos indispensá-
veis ao convívio harmonioso da sociedade e que, inevitavelmente, não podem ser
eficazmente salvaguardados de forma menos gravosa. Desse modo, a lei penal
apenas poderá intervir a partir do momento em que for perfeitamente necessária
para a sobrevivência da comunidade, como ultima ratio. 

4 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/02/
b948337bc7690673a39cb5cdb10994f8.pdf>

5 Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-
relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>

6 Disponível em: <http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/28416/
R%20-%20T%20-%20MAURICIO%20STEGEMANN%20DIETER.pdf?se-
quence=1>

7 Disponível em: https://www.crimdefend.com/files/federal-guidelines.pdf

8 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-09/apos-
quase-dez-anos-lei-de-drogas-aumentou-numero-de-pessoas-encarceradas>
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O DITO, O NÃO DITO E O MAL(DITO) NOS
DISCURSOS JURÍDICO-MIDIÁTICOS: A DISPUTA EM
TORNO DA NOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, DA
RACIALIZAÇÃO DO CONTROLE PENAL E A
ALTERNATIVA DA CRIMINOLOGIA CAUTELAR.*

“Eu carrego nos ombros
o destino da humanidade”

(Ecce homo, Friedrich Nietzsche)

INTRODUÇÃO
É notório no mundo contemporâneo, e em especial no Brasil, o fenômeno
do desmoronamento discursivo e do grau de efetividade dos Direitos Hu-
manos nas práticas penais, perceptível ainda mais nitidamente quando se
volta o olhar para as relações e interações étnico-raciais, reveladoras do pro-
blema do racismo estrutural e institucional intrínsecos a tais práticas. 

Neste contexto, há de destacar-se a crescente marginalização das mino-
rias, que foram alvos, e ainda são, da ideologia punitiva que estruturou-se
como uma resposta contra a violência urbana, sendo essa completamente pre-
conceituosa e falha, uma vez que tem expressado diversas formas de violência
e silenciamento que submetem os corpos negros, homossexuais, trans e as
populações que, em maior ou menor medida, vivenciam sua existência numa
situação de vulnerabilidade. Os criminólogos têm identificado, ainda, outro
fator específico agravador dessa realidade: a abordagem midiática acerca do
direito penal, que agride brutalmente a noção e consolidação dos Direitos Hu-
manos, principalmente no que diz respeito ao devido processo legal.

Especificamente no que concerne à teorização e operacionalização do
controle penal observa-se a permanência e agudização de um quadro de
crise. Na perspectiva do pensamento progressista, essa crise se revela pre-
cisamente na constatação da subjugação dos Direitos Humanos, o que vem
preocupando uma série de juristas, principalmente por conta da acriticidade
dos operadores do controle penal formal perante a “sentença midiática”:
“ligam a noção de exercício abusivo dos direitos aos interesses particulares
expressamente reconhecidos pelas leis: o uso absoluto e egoísta dos direitos
legalmente concedidos.” (WARAT, 1990, pag. 39). Essa passagem de Warat,
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em O abuso estatal do direito, revela claramente a perspectiva de como os
princípios do direito penal, ligados a consolidação dos Direitos Humanos,
são deixados de lado por interesses egoísticos de punição.

E tal constatação toma mais sentido ao se analisar o contexto e objeti-
vos desse artigo. É necessário ressaltar que esse texto surge do trabalho de-
senvolvido dentro da academia, por meio de um grupo de estudos e pesqui-
sas em ciências criminais, bem como da oferta, pela primeira vez, de uma
disciplina livre inserida na grade curricular, denominada “Tópicos contem-
porâneos de Criminologia e Politica Criminal”. No âmbito dessas duas ex-
periências foi desenvolvido um método pedagógico de discussão a partir da
leitura de textos mais densos, técnicos e reflexivos (como as obras de Zaf-
faroni), mescladas com matérias jornalísticas, artigos de opinião e docu-
mentários, como “13ª emenda”, amplamente utilizado como base no curso e
nesse artigo.

Assim, esse trabalho possui três vertentes, consistindo-se a primeira na
apresentação do papel que a mídia e a comunicação virtual têm desempenhado
para o recrudescimento do controle penal e as imbricações e interações entre
os linchamentos virtuais, os julgamentos midiáticos e a prestação jurisdicio-
nal, na perspectiva definida por Zaffaroni como uma verdadeira criminologia
midiática, cada vez mais de longo alcance, ainda mais num contexto a que Ru-
bens Casara definiu como pós-democracia1.

A segunda, que se constitui em delimitar os campos do conhecimento
e o arcabouço teórico que suportam a análise do fenômeno do desmorona-
mento discursivo e do grau de efetividade dos Direitos Humanos nas prá-
ticas penais, enfatizando-se o problema do racismo estrutural e institucio-
nal a ele intrínsecos. 

E por fim, refletir sobre as limitações e inconsistências apontadas por
autores como Thula Pires, Camila Prando, Evandro Piza e Felipe Freitas das
investigações criminológicas sobre controle penal e racismo e a reação que
tais críticas têm suscitado no campo. 

2. ABRANGêNCIA E INFLUêNCIA DA MASS MEDIA:
AMpLIAÇÃO E ENTRONIZAÇÃO DA “RAZÃO pUNITIVA”:
O atual estágio do desenvolvimento tecnológico propiciou a quase total su-
peração da comunicação analógica. Estamos diante de uma nova dinâmica
digital de viver e comunicar e essa virada paradigmática tem marcado pro-
fundamente a experiência de vida e relacionamento em sociedade.

Um dos desafios mais prementes no campo da sociologia e da comuni-
cação é a realização de pesquisas que mensurem o impacto social e psicoló-
gico dessa transição que foi tão rápida e avassaladora. É preciso aferir os efei-
tos dessa revolução tecnológica para a eclosão de outras crises de identidade
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e representatividade, as quais, por sua vez, podem explicar em alguma me-
dida o contexto de incapacidade em usar uma ferramenta revolucionária
como a internet para fazer a diferença diante da continuidade de graves vio-
lações de direitos humanos.

A emergência do controle penal subjugado pelo poder midiático desen-
cadeia respostas aos comportamentos delitivos pautadas em uma razão também
meramente midiática. Isso corrobora em transportar as ciências criminais, um
campo complexo, delicado e que requer sérias e cuidadosas investigações, a
um simples silogismo: o percurso autômato de se aplicar uma punição em face
de um crime de ampla divulgação.

Em tal perspectiva atinge especial relevância a “razão punitiva”, que
coordena toda a lógica da defesa social e das políticas de enfrentamento na
esfera pública brasileira, deixando de lado várias concepções de políticas
públicas preventivas da criminalidade e violência. Mesmo diante do acú-
mulo teórico que embasou a previsão de um direito penal liberal e democrá-
tico, garantidor da esfera de direitos do indivíduo frente ao poder estatal, o
que se tem constatado é a persistência dessa tal razão punitiva, assim expli-
cada por Nilo Batista:

A (des)razão punitiva tem sido astuciosa o suficiente para sobreviver, ao
longo de milênios, como um camaleão que assume as formas requisitadas
pelas relações econômicas, relegitimando-se constantemente através de um
discurso jurídico, disfarçado na pele de um dever ou de um direito do
Estado. Quando a razão se encontrou com ela, na conjuntura histórica sobre
a qual tivemos tão precariamente, ajoelhou-se aos seus pés, e até hoje esta-
mos pagando o preço disso. (BATISTA. 2016, pag. 158)

A demonstração da perpetuação de tal discurso punitivo perpassa a aná-
lise da atuação midiática, cujas características também se alteram no decor-
rer do tempo. A existência de uma mídia punitivista não é um fenômeno da
contemporaneidade, mas remonta outras etapas da história humana. De
acordo com o jurista argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni: 

É verdade que as criminologias midiáticas variam muito no tempo, entre ou-
tras razões por conta da tecnologia comunicacional própria de cada época,
mas sempre foram construídas baseadas em uma causalidade mágica, como
a da medicina nos tempos em que se untava a arma que causou a ferida para
curar o lesionado [...] no final do século XIX, o poder dos jornais e de sua
construção da realidade alcançou limites até então sem precedentes [...] a
imprensa é beneficiaria de uma enorme impunidade legal ou ilegal e pode
publicar o assassinato, o incêndio, a espoliação, a guerra civil, organizar
uma grande chantagem, aumentar a difamação e a pornografia ao nível das
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instituições intocáveis. A imprensa é o poder soberano dos novos tempos
(ZAFFARONI, 2012, pag. 304)

Assim, pode-se afirmar com alguma segurança que o punitivismo mi-
diático sempre existiu, contudo, esse tem tomado contornos mais amplos na
medida em que alcança mais e mais pessoas (por meio da democratização
do acesso a informação). As consequências de tal expansão da informação,
e por lógica, desse poder, se dá na expansão do medo e da criminalização,
como explica Luiz Flavio Gomes: 

[...] O público extrai sua opinião sobre ‘a administração da justiça penal’
através da espécie, da qualidade e do volume de matéria de jornal sobre a
justiça criminal e intentará, primordialmente, com base nessas referências,
exercer influência sobre esta. Nessa perspectiva, se os mass media alardea-
rem uma grande cifra de crimes em sua programação, além de qualificarem
cotidianamente certas leis penais de brandas ou defasadas, bem como deter-
minadas instituições de ineficazes, esta imagem produzida será fatalmente
introjetada como verdade, reverberando em medo e insegurança que, por
sua vez, conduzirão à fragilização dos vínculos sociais e a demandas por
respostas estatais mais duras. (GOMES, 2013, pag. 141) 

Logo, é notável que a difusão do medo, injetada por tal dinâmica mi-
diática, gera a temibilidade constante nos indivíduos, que acabam por de-
sejar uma resposta rígida e autoritária do Estado. Além disso, essa perspec-
tiva midiática abre margem para a construção de um maniqueísmo que dá
as bases para segregação, preconceito e racismo, como ilustra Zaffaroni:

A criminologia midiática cria a realidade de um mundo de pessoas decentes
frente a uma massa de criminosos, identificada através de estereótipos que
configuram um eles separado do resto da sociedade, por ser um conjunto de
diferentes e mais. Os eles da criminologia midiática incomodam, impedem
de dormir com as portas e janelas abertas, perturbam as férias, ameaçam as
crianças, sujam por todos os lados e por isso devem ser separados da socie-
dade, para deixar-nos viver tranquilos, sem medos, para resolver todos nos-
sos problemas. Para tanto, é necessário que a polícia nos proteja de suas cila-
das perversas, sem qualquer obstáculo nem limite, pois nós somos limpos,
puros, imaculados. (ZAFFARONI, 2012, pag. 307)

Com tal construção mental, e social, a mídia punitivista (ou criminologia
midiática) passa a disseminar a noção de divisão social, na qual vale de todo
e qualquer esforço para eliminar o lado oposto. Essa linha de compreensão
passa a tomar conta da ideologia da defesa social, e então, dita os rumos da
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segurança pública. O resultado então é a justificação plena de uma política hi-
gienista, que visa eliminar todos aqueles que “perturbam” a paz social.

Os indivíduos passam, então, a ser marginalizados, cassados e elimi-
nados.  No Brasil, essas práticas têm ensejado o agravamento da realidade
penal-carcerária, marcadamente violenta, na qual há um grande número de
pessoas abandonadas, mortas e torturadas, isso sem contar as perdas de vidas
humanas no contexto do denominado “controle penal subterrâneo”, quase
sempre invisível às estatísticas criminais. 

Desta feita, a mídia punitivista constrói uma cifra de marginalizados,
mortos, apartados e torturados dentro da própria sociedade, que serão ainda
massacrados por um direito penal permeável à sua influência e, com isso,
acaba por subjugar seus alvos ao rechaçar a presunção de inocência e toda
estrutura consolidada de direitos humanos.

3. DE ONDE VIEMOS: A OBSERVAÇÃO DA
SELETIVIDADE RACIAL pENAL COMO TAREFA
pARCIAL E LIMITADA

3.1 NO BRASIL:
A seletividade carcerária no Brasil é algo que se tem como concretizado, o
que já foi demonstrado numa série de estudos, dentre os quais menciona-se
o de Cristiano Fragoso, no qual se lê:

No que toca à seletividade contra negros, que deflui da permeabilidade do
sistema penal brasileiro ao preconceito de cor, há vários estudos e pesquisas,
com diversos cortes temporais desde a abolição da escravatura até o pre-
sente momento; mas a verdade é que (...) no  Brasil, no entanto, o debate per-
manece tímido, talvez por um escamoteado processo discriminatório que
tem permeado a sociedade ao longo dos anos, e que começa a ser descorti-
nado por vias dramáticas: o aparelho policial e jurídico-penal do Estado (FRA-
GOSO, 2015, pag. 293).

Assim, a realidade da seletividade é bem evidente. E, como se verá,
esse processo se desenhou ao longo da história, possuindo sua matriz na es-
cravidão dos tempos coloniais. A perspectiva histórica, portanto, ajuda a
compreender ainda mais a noção de encarceramento excludente, fenômeno
verificável desde o período imediatamente posterior à promulgação da Lei
Áurea, como se observa da leitura do historiador Boris Fausto:

As informações referentes às pessoas presas entre 1904 e 1916 mostram que ne-
gros e mulatos são presos em proporção mais de duas vezes superior à parcela
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que representam na população global da cidade. Constituem em média 28,5%
do total de presos, enquanto representariam em torno de 10% dos habitan-
tes de São Paulo, no mesmo período (...) não há dúvida de que uma discri-
minação avassaladora foi responsável por estes números (FAUSTO, 2001,
pag. 63-65).

Há, ainda, outros dados que também são reveladores do fenômeno: a
proporção entre o número de mortos em operações policiais. Dados do Rio
de Janeiro, no período entre 1993 e 1996, coletados no âmbito da pesquisa
coordenada pelo sociólogo Ignácio Cano, revelaram que os negros corres-
pondem a 29,8% das mortes em operações policiais sendo que, àquela
época, segundo informações analisadas nessa mesma pesquisa, a população
negra na cidade correspondia a 8,4% do total da população carioca (CANO,
2000, p. C4, apud FRAGOSO, 2015, p. 295).

Investigação mais recente revela a permanência e o agravamento do
cenário descortinado por Ignácio Cano nos anos noventa do século passado:
o anuário brasileiro da violência de 2017 apontou que entre 2009 e 2016
21.897 pessoas foram mortas em ações policiais sendo que dessas vítimas,
76,2% eram negros2.

Necessário salientar que os números do encarceramento, ontem e hoje;
o número de mortos em atuações policiais e tantos outros, que denotam o
recorte racial do controle penal, não levam em conta o sistema penal sub-
terrâneo, o qual tem em seu cerne execuções sumárias, que não entram nas
estatísticas do controle penal formal: nessas, o próprio agente é acusador,
juiz e carrasco e seus alvos preferenciais, segundo os números de mortes
violentas, são jovens, negros e pobres.

O breve panorama apresentado é revelador do racismo estrutural-penal,
contudo, se faz necessário demonstrar, ainda, como esse estado de coisas des-
vela também um grave processo de subjugação direta dos Direitos Humanos.

É possível afirmar que uma das acepções do racismo tem como base a
construção social de que um indivíduo é inferior devido a alguma caracte-
rística inerente ao seu ser, e pela internalização de imagem desfavorável de
si mesmo. Logo, tem-se uma perspectiva de que o indivíduo possui menos
direitos socialmente, visto que sua “inferioridade” lhe atribui uma posição
a margem da sociedade. Tal construção gera efeitos ainda mais graves na
psique em desenvolvimento de jovens que sofrem com essa marginalização,
de acordo com Maria Palmira:

A atribuição de significado social às propriedades físicas, desde a infância,
resulta da compreensão que, paulatinamente, vai se adquirindo em face dos
sinais de aceitação ou de rejeição implícitos nas atitudes e nas condutas dos
adultos (SILVA, pág. 57 apud BERGER & LUCKMAN, 1977).
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Assim, é notável a exclusão por meio da atribuição de um significado
de subjugação. E, como já demonstrado, essa perspectiva racial atinge mas-
sivamente a esfera dos direitos, notadamente no que se refere às suas bases
principiológicas fundamentais, como a igualdade assegurada pela Consti-
tuição Federal. Contudo, as consequências vão bem além, atingindo os
princípios especificamente penais, como o devido processo legal e o da pre-
sunção de inocência. Dessa forma, uma pessoa negra não tem sua culpa pau-
tada em fatos e um julgamento, mas sim por conta de ter nascido com uma
cor diferente. 

A subversão dos direitos humanos ocorre justamente nesse ponto.
Quando um indivíduo tem como resposta do Estado a aniquilação dos seus
direitos, bem como a descaracterização de sua personalidade ao ser, com
base num rótulo, constantemente reafirmado pela mídia, julgado de forma
imediata. Ser negro no direito penal brasileiro tem uma consequência base:
a imediata culpa independente do fato em si. 

3.2 NOS ESTADOS UNIDOS:
De modo semelhante à experiência brasileira, temos outros países que vi-
venciaram o modo de produção escravocrata, com consequências no orde-
namento jurídico e no quadro atual de superlotação de presídios, sendo o
destaque principal os Estados Unidos da América. 

Douglas A. Blackmon, autor da obra “Slavery by another name”, ven-
cedor do prêmio Pulitzer, assevera que o racismo está bem presente nos
EUA, principalmente no meio de integração social e nos presídios. O jor-
nalista aponta logo no começo do seu livro a clara influência da escravidão
em alguns estados do sul: The slavery that survived long past emancipation
was na offense permited by the nation, perpetrated across na enormous re-
gion over many years3 (BLACKMONT. 2008, pag. 10).

Tal concepção de escravidão pós-abolição é corroborada por meio da
13º emenda americana, que aboliu a escravidão nos EUA, porém, deixou
uma ressalva. Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punis-
hment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist
within the United States, or any place subject to their jurisdiction. 4

Ou seja, a escravidão (ou regime de servidão involuntária) é permitido
como punição por crime, o que revela de imediato a readaptação da seleti-
vidade de um todo cultural para um regime carcerário, que acaba por in-
fluenciar da mesma forma o contexto urbano.

O documentário “13ª Emenda”, produzido por Ada DuVernay, demons-
tra as consequências sociais da escravidão nos EUA até os dias atuais, de-
nunciando os grandes períodos de criminalização massiva. A abordagem
proposta no filme busca identificar como se iniciou, na era contemporânea,
a criminalização negra apontando como marco determinante o lançamento
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do filme “O nascimento de uma nação”, dirigido por D. W. Griffith e datado
de 1915, que eternizou o mito do “negro estuprador” e o “medo primitivo
americano do estupro inter-racial”. Ou seja, esse produto cultural foi capaz
de construir arquétipos do que viria ser o “superpredador” negro. Esses es-
tereótipos foram tão permeáveis na sociedade americana que também resul-
tou na criminalização e perseguição dos líderes do movimento civil negro.

Outro marco apontado no documentário avança atéa década de 70 do
século XX, quando se iniciou a “guerra às drogas” e o traficante se tornou
o inimigo público número um. Segundo “13ª Emenda”, foi uma estratégia
do Presidente Nixon para recrutar democratas do sul para seu lado do es-
pectro político, uma vez que o discurso do combate às drogas convenceu
brancos e trabalhadores a se unirem em torno do esforço comum de debelar
essas substâncias. Isso porque essa estratégia relaciona negros e movimen-
tos sociais à liberalidade no país e, por sua vez, a liberalidade às “drogas”.

Já em1981, com a eleição de Ronald Reagan, a guerra retórica se trans-
formou em uma guerra de fato, como já denunciava Loïc Wacquant. Se, por
um lado, Reagan atacava os sistemas básicos do Estado (sistema educacional,
sanitário, previdenciário, etc.), de outro, bilhões de dólares passaram a ser
gastos no combate às drogas e no superencarceramento. Reagan propagava
que “a epidemia das drogas é tão perigosa quanto o terrorismo”, e propunha
penas maiores para os usuários e traficantes crack (periferias) e mais brandas
para os de cocaína (bairros mais ricos). O poder judiciário e legislativo,
apoiados e incentivados pela mídia, aderiram a esse discurso e, assim, os ne-
gros, hispânicos e latinos recebiam penas mais longas por posse de crack.

Na era Bill Clinton, o incessante trabalho da mídia para a rotulação de
criminosos como inimigos internos levou à aprovação da regra do three stri-
kes and you are out, determinando a incidência de prisão perpétua para con-
denados pelo terceiro crime grave. A partir disso, o documentário “a 13ª
Emenda” cita casos de mulheres condenadas à prisão perpétua somente por
transportar cocaína, segregando famílias e fazendo com que seus filhos cres-
cessem sem mães.

O documentário, ainda, dando seguimento à abordagem da história ame-
ricana recente, demonstra que em 1994, foi aprovada a Violent Crime Control
and Law Enforcement Act, estopim da militarização da guerra às drogas e da
política do superencarceramento. Enquanto isso, leis como “Não ceda terreno”,
que permitia o assassinato em circunstâncias como a “perseguição” de suspei-
tos de crimes, eram álibis para matar negros, principalmente homens jovens.

Finalmente, o documentário busca reforçar a noção de que a implemen-
tação dessa política criminal genocida somente foi possível pelo enfraqueci-
mento do movimento negro e a criminalização de seus líderes devido, em larga
medida, aos constantes ataques da mídia, bem como pelo intenso trabalho da
ALEC – American Legislative Exchange Council – organização que propõe
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e defende projetos de lei que beneficiam economicamente grandes corpo-
rações. Exemplos de beneficiários são os fornecedores de alimentos e de
serviços médicos para as penitenciárias, as corporações que investem no
trabalho dos presos, os comerciantes de munições, os administradores de
prisões privatizadas, dentre outros.

Tal estrutura narrativa do documentário deixa bem clara a perspectiva
de um constructo racista, que dita toda a consolidação de um Estado punitivo
para com minorias específicas. “13º emenda” é um recurso útil para se com-
preender a realidade estadunidense no que diz respeito ao racismo marcante
naquela sociedade e à seletividade carcerária.  É bastante eficiente, também
para se ter noção das bases do mesmo problema em solo brasileiro. 

Assim, o sistema carcerário dos Estados Unidos da América constitui,
ainda e sempre, uma estrutura seletiva, que abriga a maior população carce-
rária do mundo com base em valores e critérios marcadamente preconceituo-
sos. A análise do contexto brasileiro não diverge muito da realidade apresen-
tada no documentário e facilmente perceptível tanto lá quanto aqui.

A realidade exposta revela, portanto, um quadro de racismo estrutural-
midiático que impacta profundamente a operacionalização da persecução
penal, o que dá ensejo a uma problemática ainda maior de exceções proces-
suais, ofensas a princípios penais, e aos direitos humanos em si.

4. UM pASSO ADIANTE: A DIFÍCIL – E NECESSáRIA –
REFLExÃO ACERCA DO ELITISMO, BRANqUITUDE E
SEGREGAÇÃO (DO) (E NO) DIREITO:
É necessário ressaltar o ambiente no qual o direito é construído é uma profu-
são de tecnicismos esvaziados, identificáveis desde o próprio ensino jurídico,
o que corrobora ainda mais com a desestruturação jurídica, uma vez que de-
turpado em um direito branco e elitista.

E por que isso acontece? Há uma crescente marginalização das disciplinas
nominadas “zetéticas”, cujo potencial é de propiciar uma compreensão holística
do direito e sua relação intrínseca com o próprio desenvolvimento da sociedade.
Isso se dá devido à mercantilização do ensino, inclusive nas próprias universi-
dades públicas que estimam cada vez mais a técnica descontextualizada.

Na seara penal não poderia ser diferente: os cursos têm se caracterizado,
no mais das vezes, por simples e rasas abordagens da legislação vigente, sem
que se proponha ou incentive análises de cunho científico. A superficialidade
reinante atinge o âmago dos futuros juristas que são ensinados a construir seus
raciocínios lógicos e jurídicos nos estritos limites da dogmática mais come-
zinha e consequentemente, o estudo da sociologia, filosofia, direitos humanos
são percorridos como meros entraves à formação, quase “adornos” cuja ne-
cessidade e utilidade não é cogitada.
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E como tal tecnicismo no ensino do direito penal pode causar conse-
quências quanto à seletividade carcerária? Isso ocorre porque, ao invés de se
incentivar um questionamento quanto às práticas penais, principalmente com
base numa educação pautada nos direitos humanos, que regem a carta magna
brasileira, há somente o incentivo a replicação de teorias já antiquadas e que
resultam numa distorção abrupta da operatividade do controle penal.

E tal persistência gera consequências graves das quais se destaca o racis-
mo institucional que perpassa todo o aparato de persecução penal, culminando
nos déficits de efetividade de direitos das populações vítimas desse estado de
coisas. O grande problema, portanto, é que enquanto a mentalidade acrítica do
direito penal diletantemente técnico continuar por ser aplicada, visto que os
Direitos Humanos são deixados de lado, tal sistema se agravará.

Essa estrutura tecnicista é fundante de uma prática do direito que se re-
vela elitista e branco justamente porque simplesmente repete uma mentalidade
já consolidada dentro do campo, ou seja, a utilização do mesmo com um ins-
trumento de poder e domínio. E justamente nessa perspectiva de poder e do-
mínio reside a perpetuação de um direito branco e elitista. 

Elitista pois, como constatou Frederico Normanha Riberio de Almeida,
em sua tese de doutorado, as mesmas elites compõem o judiciário há anos, fe-
nômeno que eu autor denominou como “dinastias jurídicas”, ou seja, famílias
presentes por várias gerações no cenário jurídico. Segundo o pesquisador, é no-
tável o peso do sobrenome de famílias de juristas na escolha de um cargo-chave
do STJ, por exemplo. Fatores como estes demonstram a existência de uma dis-
puta política pelo controle da administração do sistema Judiciário brasileiro.

Mas então, por que branco? A expressão parte da denominada gramá-
tica racial, pois de acordo com Bonilla-Silva:  

A gramática racial ajuda a compreender esta questão definindo em diversos
modos como se vê ou não se vê a raça nos fenômenos sociais, como nós enqua-
dramos questões consideradas ou não relacionadas à raça, e até mesmo como
nós nos sentimos a respeito das questões raciais. (SILVA. 2012, p. 174).

Ou seja, de acordo com Bonilla-Silva, a palavra “gramática” representa,
nesse contexto, as relações diárias das transações e interações sociais que for-
mam modos de ver e compreender a questão racial tendo como base o regime
de poder invisível. 

Assim, sem perceber, a própria academia jurídica brasileira tem usado de
tal gramática racial, como demonstra a investigação que José Jorge de Carvalho
realizou acerca das minorias nas universidades, a partir da qual identificou a
existência de um confinamento racial da academia brasileira, o qual garantiu
que o crescimento da Universidade tenha se dado sem a participação signifi-
cativa de negros e indígenas nas carreiras de graduação e de docência. 
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Segundo um censo informal operado por Carvalho, no Brasil, apenas
1% dos docentes universitários eram negros. Os debates sobre relações ra-
ciais – que produziram análises apenas sobre o que estava fora dos muros
das universidades – foram conduzidos por uma Universidade hegemonica-
mente branca e por uma população que não sofrera a mesma marginalização
de um negro. E nesse contexto, a própria produção da criminologia crítica
não se distancia disso.

Assim, também é claro como o direito branco se constitui na sua própria
pesquisa e formação. E quais as consequências de uma hegemonia tão grande?
De acordo com Evandro Piza:

O sistema penal representa o ponto de gravidade que estabiliza sentidos sobre
o ser negro no projeto colonial da modernidade [...] Aqui a raça e punição se
encontram numa simbiose em que a racialização é produzida pelo sistema
penal, e o sistema penal não pode operar uma renúncia à racialização” (PIZA.
2017, pag. 186).

Tal construção branca, elitista e técnica do direito só serve a um fim, a
corroboração e manutenção do estigma criminalizador.

5. pARA ONDE IREMOS: A ALTERNATIVA DA
CRIMINOLOGIA CAUTELAR E CRÍTICA
Conclui-se com essa pesquisa que há uma crise no sistema jurídico penal bra-
sileiro, que perpassa séculos e que produz, como um dos seus resultados (rea-
lizado, ainda que não declarado) uma perversa seletividade mantenedora do
status quo. Isso pode ser corroborado pelo crescente número de detentos no
país que, segundo dados do CNJ, já se posiciona em quarto lugar no ranking
mundial de maior população carcerária (se consideradas as prisões domici-
liares, terceiro lugar). 

Além disso, pode-se chegar a conclusão de que a mídia consubstancia
um quarto poder sem, contudo, se curvar ou respeitar a configuração do Es-
tado, cuja característica  marcante é a separação e controle recíproco dos
poderes (ou funções) estatais. Isso porque acaba por influenciar diretamente
toda a atuação do poder judiciário, influenciando suas sentenças e princi-
palmente julgando em lugar deste. Assim, temos a perspectiva cada vez mais
consolidada de uma seletividade midiática, na qual a marginalização, já
comum, do direito penal técnico se agrava ainda mais para corroborar a jus-
tificativa da pretensão punitiva extremada do Estado.

Então, neste estado de coisas, diante do profundo enraizamento de tal
seletividade, tem de ser questionado, qual seria uma possível solução? Que
caminhos apontar?  Nesse esforço de compreensão e de estabelecimento de
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prognósticos, é possível observar a criminologia crítica como uma forma de
contestação e oposição a tal regime técnico-penal esvaziado. De tal forma, a
configuração de um campo novo (denominado Criminologia do Preconcei-
to5) apresenta-se como uma alternativa possível de aplicação, tendo por base
noções que influenciam na compreensão da seletividade do ambiente carce-
rário, tendo como principal elemento o racismo que, nas palavras de Evandro
Piza, esse estudo se torna extremamente necessário, isso porque:

O sistema penal representa o ponto de gravidade que estabiliza sentidos
sobre o ser negro no projeto colonial da modernidade. Sim, o racismo estru-
tura as estruturas repressivas no Brasil mas não é só isso [...] Aqui raça e pu-
nição se encontram numa simbiose em que a racialização é produzida pelo
sistema penal, e o sistema penal não pode operar uma renúncia à racializa-
ção (PIZA, 2017, pag 186).

Logo, é visível a estruturação do racismo nas instituições e nos estabe-
lecimentos carcerários brasileiros, e a criminologia crítica tem como um dos
principais objetivos o enfrentamento e a oposição a tal realidade.

Como já demonstrado, a seletividade carcerária é acentuada no con-
texto de um Estado pós-democrático, que aumenta a divisão maniqueísta
entre “nós” e “eles”, “bons” e “maus” como explica Rubens Casara.: 

Ao lado da desconstitucionalização, o Brasil assistiu ao empobrecimento sub-
jetivo [...] que se revela [...] tanto no modelo de pensamento bélico-binário, que
ignora a complexidade dos fenômenos e divide as pessoas entre “amigos” e
“inimigos”, quanto no incentivo à ausência de reflexão, não raro gerada pelos
meios de comunicação de massa que apresentam “verdades” que não admitem
problematizações. (CASARA. 2017, pag. 181)

Assim, a perspectiva de um direito penal técnico, seletivo e influencia-
do pela mídia se tornou a face mais visível desse Estado disfuncional do
qual fazemos parte. Porém, a criminologia crítica oferece uma importante
alternativa a partir das contribuições do que Zaffaroni chamou de uma “cri-
minologia cautelar6.” que oferece bases para tal concepção, traduzidas em
medidas preventivas para a superação daquelas essencialmente reativas.
Como exemplo, o autor sugere que, no controle do poder punitivo, fiscali-
zação e investigação do poder judiciário sejam utilizadas “todas as armas
das ciências sociais” (ZAFFARONI, 2012, pag 514). O autor também pro-
põe uma responsabilização da mídia pelas consequências da violência por
ela divulgada (o que se diferencia totalmente da censura). Outro meio tam-
bém é a melhora da comunicação social, que é a chave da compreensão do
outro como ser humano.
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Com tais bases, a criminologia cautelar não visa adentrar  ou de qual-
quer forma colaborar ou justificar o massacre urbano do cotidiano. Pelo con-
trário, visa prevenir a violência, enfrentar o estigma criminalizante, demons-
trando que existe uma saída além da violência estatal. 

Outro ponto fundamental é a superação da racialização marginária. Pois
a criminologia cautelar deve ir além da compreensão social e o fator preven-
tivo, focando também na perspectiva de inclusão e combate à seletividade.

Tal tarefa necessária é necessária também como um enfrentamento à
perspectiva colonialista, que como diz Evandro piza demonstra:

a ideia e a prática da “raça” (no sentido do racismo) dependeu sempre da se-
gregação espacial proporcionada por sistemas punitivos. As sociedades oci-
dentais, nas quais o problema do racismo é persistente, constituíram e re-
constituíram a identidade negativa das raças pela punição. Ou seja, forjaram
valores sociais cujo cerne é identificar sem permitir uma identidade. Assim,
determinados grupos humanos foram unificados num destino comum (o co-
lonialismo, o imperialismo ou o neoliberalismo) (PIZA. 2016, pag. 21)

Com tal perspectiva consolidada de uma segregação institucionalizada,
a criminologia cautelar deve ir além de uma simples crítica a tal fator, ge-
rando, então, enfrentamento e desconstrução desta realidade. 

Outro ponto de destaque é a noção, já afirmada anteriormente, de como
a branquitude do próprio estudo da criminologia dificulta o enfrentamento ao
racismo estrutural. Esse é, também, um importante aspecto em que deve ca-
racterizar tal noção de enfrentamento: a democratização dos próprios espaços
de fala na academia. E principalmente, a consolidação das minorias não mais
como uma fração marginalizada da sociedade, que perde suas vidas e a própria
humanidade, mas sim o reconhecimento pleno na equidade.
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NOTAS

* Franciele Silva Cardoso é Professora Adjunta da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Goiás e do Programa de Mestrado em Direito e Políticas
Públicas (PPGDP/FD/UFG) da mesma Universidade, doutora e mestre em Di-
reito Penal e Criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo, advogada.

1 Gabriel Pereira Carvalho é graduando em Direito na Universidade Federal
de Goiás e bolsista PIVIC/UFG 2017-2018.

2 Por esta, pode ser entendida como a existência de um Estado sem limites
rígidos ao exercício do poder, ou seja, no qual os anseios políticos, econômicos e
midiáticos não possuem rédeas. A democracia subsiste, mas marcada pelo abuso
das instituições ligadas a ela, marginalizando qualquer um que se oponha ao pen-
samento dominante.

3 BRASIL. LIMA, Renato Sérgio de. Anuário Brasileiro de Segurança
pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2017.

4 Em tradução livre: A escravidão que sobreviveu mesmo após a emancipa-
ção, fora uma ofensa permitida pela nação e que perpassou uma grande região por
muitos anos.

5 Em tradução livre: Não haverá, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar
sujeito a sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como pu-
nição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado.

6 Este é o título de obra recente, que trata da aproximação da Criminologia
Crítica aos temas do racismo e da teoria queer, escrita pelos criminólogos Evandro
Piza e Salo de Carvalho.

7 A proposição de uma Criminologia Cautelar é de Eugenio Raúl Zaffaroni
e seu propósito, nas suas palavras, é a teorização da Criminologia “a partir de
uma margem que em nosso caso é, obviamente, a América Latina. Chegamos à
conclusão que essa criminologia, orientada a preservar a vida humana, deve, prin-
cipalmente, prevenir massacres. Falaremos longamente sobre a necessidade de
conter o poder punitivo para alcançar esse objetivo”. Zaffaroni, Eugenio Raúl.
Primeira conferência: As palavras da academia, dos meios de comunicação e dos
mortos. In A palavra dos mortos: conferências de criminologia cautelar, p. 24.
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O AGENTE DE MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS: UM
ESTUDO CRIMINOLÓGICO DO PERFIL DO AGRESSOR

Gisele Kronhardt Scheffer
Médica Veterinária 
Especialista em Farmacologia e Terapêutica Veterinária 
Estudante do 4º semestre de Direito na Faculdade Estácio – RS
Integrante do Grupo de Estudos em Criminologias Contemporâneas
Orientador: Prof. Dr. Leandro Ayres França

Resumo: Este trabalho objetiva abordar os maus-tratos contra os animais,
analisando o perfil criminológico do agente no que tange ao gênero, à
idade e ao status social. Levanta, também, as prováveis causas das con-
dutas delituosas contra os animais. Verifica, através da análise e interpre-
tação de dados coletados em questionário aplicado a 2.800 Médicos
Veterinários de Porto Alegre e Região Metropolitana, casos de maus-tratos
a animais e o perfil do agente agressor. Por fim, compila as medidas de
conscientização já existentes no Brasil e em outros países. Conclui que o
perfil do agente agressor é o indivíduo do gênero masculino, com idade
entre 20 e 40 anos, à exceção dos acumuladores, onde predomina o
gênero feminino. Verifica que o status social das famílias também afeta o
animal. A principal causa de maus-tratos, dentre outras levantadas, é a
negligência ou ignorância em relação ao bem-estar do animal. Finaliza
afirmando que a conscientização seria mais eficaz do que medidas pu-
nitivas, e que a educação ainda é a melhor forma de se evitar que o ciclo
dos maus-tratos se mantenha.

Palavras-chave: Animais: maus-tratos; Perfil do agressor; Causas.

Abstract: This article aims to address animal abuse by analyzing the
agent’s criminological profile in terms of gender, age and social status. It
also discusses the probable causes of criminal conduct against animals.
It verifies, through the analysis and interpretation of data collected in a
questionnaire applied to veterinarians, cases of animal abuse and the pro-
file of the perpetrator. Finally, it compiles the existing awareness measures
in Brazil and in other countries. It concludes that the profile of the aggressor
agent is male, between 20 and 40 years old, with the exception of the
hoarders, where the female gender predominates. It verifies that the social
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status of families also affects the animal. The main cause of mistreatment,
among others raised, is negligence or ignorance regarding the welfare of
the animal. It ends by stating that awareness would be more effective than
punitive measures, and that education is still the best way to prevent the
cycle of abuse from continuing.

Keywords: Animals: mistreatment; Profile of the perpetrator; Causes.

Sumário: Introdução. 1. Perfil do agente agressor. 2. Causas dos maus-
tratos aos animais. 3. Material e método. 4. Análise dos resultados. 5.
Discussão. 6. Medidas de conscientização já existentes e possíveis solu-
ções para a problemática. Conclusão. Referências.

INTRODUÇÃO
Verifica-se que, apesar da importância do animal ter aumentado no seio de
muitas famílias, o mesmo não ocorre perante o ordenamento jurídico brasi-
leiro, pois, para este, o animal não é considerado um sujeito de direitos:
conta apenas com proteção jurídica, numa perspectiva antropocêntrica.

Apesar de existir uma legislação aparentemente protetora dos animais1,
constata-se um grande número de casos de maus-tratos: abandono, negli-
gência, espancamentos, mutilações, queimaduras, tráfico de animais silves-
tres, zoofilia, promoção de rinhas, caça ilegal e uso de animais para fins re-
creativos, entre outros.

Entende-se que aqui devam ser mencionados certos procedimentos ou
atividades considerados legais do ponto de vista jurídico, mas que ultima-
mente têm gerado protestos e repulsa em vários setores da sociedade: as pes-
quisas com animais em laboratórios, a morte lenta e cruel nos abatedouros,
a fistulação de bovinos, as vaquejadas e as touradas, entre outros.  Para Bec-
ker2, “certos comportamentos são considerados incorretos, mas nenhuma
lei se aplica a eles e nem há qualquer sistema organizado para detectar os
que infringem a regra informal”. Ressalta-se, entretanto, que Becker não
abordou a questão dos maus-tratos, e que suas reflexões sobre a Sociologia
do Desvio foram utilizadas nesse artigo para ampliar o conceito de abusos
para além da definição legal.

Agnew3 define abuso animal como “qualquer ato que contribui para a dor
ou morte de um animal ou que ameace o seu bem-estar”. Esta definição, se-
gundo o autor, tem várias vantagens, como não limitar o abuso somente a com-
portamentos ilegais, contribuindo para reforçar a afirmação de Becker. 
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Sendo a Criminologia “a ciência que analisa os crimes em seu contexto
causal, tratando não somente do sujeito que pratica o delito, mas das razões
sociais que o levam a tal prática, bem como dos efeitos do cometimento  da
conduta antissocial”4, o tema deste trabalho é “Aspectos criminológicos dos
maus-tratos contra os animais” e tem como delimitação “O perfil do agente
agressor de animais, as causas dessas condutas e as possíveis soluções para
a problemática dos maus-tratos sob o ponto de vista criminológico”.

São os seguintes os problemas levantados: Qual o perfil do agente agres-
sor de animais? Que causas levam uma pessoa a maltratar os animais? Quais
as possíveis soluções para a problemática dos maus-tratos aos animais?

Diante do apresentado, o trabalho procura atingir os seguintes objetivos:
analisar o perfil do agente de maus-tratos contra os animais como objeto de
estudo da Criminologia, levantar as causas das condutas delituosas contra os
animais e apontar soluções para a questão dos maus-tratos. Para o alcance
dos citados objetivos, este trabalho está estruturado da seguinte forma: pri-
meiramente é analisado o perfil do agente de maus-tratos contra os animais
quanto ao gênero, idade e status social; a seguir, são averiguadas as causas
que levam ao cometimento de tais atos; na sequência, são apurados, através
da análise e interpretação de dados coletados em questionário aplicado a Mé-
dicos Veterinários que atuam na cidade de Porto Alegre-RS e Região Metro-
politana5, casos de maus-tratos a animais e o perfil do agente agressor; e, por
fim, são compiladas as medidas de conscientização já existentes no Brasil e
em outros países e propostas soluções para a problemática levantada.   

1 pERFIL DO AGENTE AGRESSOR
Um dos aspectos mais intrigantes da sociedade, no que tange às responsabi-
lidades éticas perante as outras espécies, é a existência de grandes diferenças
no gênero em atitudes perante o tratamento dado aos animais. Flynn6 concluiu
que tanto a socialização masculina quanto a posição dominante dos indivíduos
do sexo masculino na sociedade são fatores que contribuem para que os ho-
mens sejam os principais agentes de maus-tratos contra os animais. 

Já para Herzog Jr., Betchart e Pittman7, não são poucas as possíveis ex-
plicações para os homens mostrarem menor sensibilidade do que as mulhe-
res na relação com os animais: os teóricos socioculturais argumentam que
as mulheres são socializadas para desempenharem papéis de nutrir e cuidar,
ao passo que os homens são treinados para serem menos emocionais e mais
úteis. Isso se reflete nos sentimentos sobre o “uso” dos animais. 

Quanto ao acumulador, Patronek8 descreve os três principais aspectos
que o definem: acumula um grande número de animais; falha em prover pa-
drões mínimos de nutrição, higiene e atendimento veterinário; e falha em
agir frente às condições deteriorantes dos animais, do ambiente, de si mesmo
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ou de sua família. Segundo The Humane Society of The United States9, as
mulheres representam a maioria dos acumuladores, com 68,0% de incidên-
cias, única situação em que o homem não é o maior responsável por atos de
crueldade em relação aos animais.

No que tange à idade do agente agressor, Flynn10 sugere que, assim
como outras formas de comportamento criminal, o fim da adolescência e o
início da vida adulta são idades típicas para cometer atos de crueldade ani-
mal, onde 56% dos agentes possuem idade abaixo de 30 anos. Por outro lado,
no Brasil, Nassaro11 conseguiu identificar o perfil médio do agressor a ani-
mais, concluindo que 90% deles são homens, com média etária de 43 anos.
E, como muitos casos de maus-tratos ocorrem na família, com crianças as-
sistindo cenas de crueldade, também há a preocupação com a formação de
futuros agentes que crescem nesse ambiente, sem aprender valores de con-
sideração à vida. 

Quanto ao status socioeconômico, Flynn12 afirma que, assim como ou-
tras formas de violência, os maus-tratos aos animais ocorrem em todos os ní-
veis socioeconômicos. Entretanto, assegura que, quanto mais baixo o status
socioeconômico, mais ocorrem abusos contra filhos, esposas e animais.

Delabary13 valida a afirmação de Flynn, ao assegurar que “a pobreza
de uma grande parte da população acarreta em danos para os animais. [...]
Um exemplo marcante é o uso indiscriminado de cavalos para o trabalho
dentro dos grandes centros”. 

Percebe-se, pelo acima exposto, que o estabelecimento de um padrão
de agressor aos animais no Brasil ainda se encontra em fase muito incipiente,
pois não há pesquisas suficientes que forneçam dados sobre os agentes ou
as causas que os levam a cometer maus-tratos. Por essa razão optou-se pela
aplicação de um instrumento de coleta de dados aos Médicos Veterinários,
pois se espera que, dessa forma, sejam obtidos dados mais fidedignos sobre
a problemática levantada, visto que o questionário aborda as questões sobre
tipos de maus-tratos, perfil do agressor e causas que levam as pessoas a mal-
tratarem os animais. 

A seguir serão averiguadas as principais causas que levam o ser huma-
no a cometer maus-tratos contra os animais, tomando por referência pesqui-
sas e estudos realizados por diferentes autores.

2 CAUSAS DOS MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS
Agnew14 apresentou uma teoria social-psicológica do por que as pessoas
abusam de animais. Ele argumenta que as causas devem ser examinadas não
somente porque o abuso está correlacionado com a violência interpessoal
de humanos, mas também porque animais são dignos de consideração moral,
independentemente da sua relação com humanos.
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A tradição judaico-cristã reforça a hegemonia humana sobre os animais,
ao argumentar que os humanos são superiores aos outros seres e têm domínio
sobre eles. Essa visão antropocêntrica dá poder ao ser humano e ajuda a tornar
os outros animais mais vulneráveis à exploração e aos maus-tratos15. 

Kellert e Felthous16 realizaram, em 1985, uma pesquisa englobando cri-
minosos e não criminosos, objetivando avaliar a relação entre crueldade contra
os animais e outros comportamentos violentos durante a infância. Os pesqui-
sadores concluíram existirem, pelo menos, nove causas para a prática dos
maus-tratos. São elas: para controlar o animal; retaliação contra o animal; para
satisfazer um preconceito contra uma espécie ou raça; para expressar agressão
através de um animal; para aprimorar sua própria agressividade; para chocar
as pessoas por diversão; retaliação contra outra pessoa; deslocamento de hos-
tilidade de uma pessoa para um animal; e por sadismo não especificado.

Fernández17 assegura ter sido encontrada estreita relação entre maus-
tratos a animais e violência doméstica. Nestas situações, quando um ato de
crueldade animal ocorre em conexão com casos de violência doméstica, é
mais provável que a violência seja exercida por homens. A autora ressalta que
diferentes estudos mostram a ocorrência de crueldade contra os animais em
casas onde as mulheres são agredidas. 

Delabary18 enfoca a questão da cultura como uma das causas de maus-
tratos contra os animais. Para exemplificar, Souza19 aborda o assunto dos ro-
deios no Brasil. O rodeio, a vaquejada e outras expressões artístico-culturais
similares ganharam o status de manifestações da cultura brasileira e foram
elevadas à condição de patrimônio cultural imaterial do país. Quanto à cha-
mada “farra do boi”, Bongiolo20 assegura que é um evento que “carrega em
sua gênese traços de violência e crueldade”. As touradas, por sua vez, fazem
parte da cultura de países como França, Espanha e Portugal, apresentando
também várias situações de maus-tratos cometidas contra os touros. 

Já os circos são considerados por Regan21 uma das facetas mais perver-
sas de crueldade, onde os animais são explorados para o divertimento humano.
Segundo o autor, “o Brasil, a Costa Rica, a Finlândia, Israel, Cingapura e a
Suécia estão entre as nações em que foram aprovadas leis proibindo o uso de
animais em números de circo”22. Afirma que “somente quando todos os ani-
mais que ‘apresentam números’ estiverem livres é que haverá justiça”23. 

Ainda é possível, dentro da questão cultural, levantar o assunto do sa-
crifício de animais em rituais religiosos. “As chamadas ‘oferendas’ e ‘tra-
balhos’ vão desde bebidas e alimentos até animais mortos, muitas vezes de
forma cruel”24. 

Dando continuidade às causas dos maus-tratos contra animais, Fernán-
dez25 assegura que estão relacionadas a alguns transtornos mentais, como
transtorno de conduta, que iniciam antes dos 16 anos e cujo desenvolvimen-
to muitas vezes leva ao transtorno de personalidade antissocial. A falta de
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empatia e remorso, bem como a falta de conformidade com as normas so-
ciais, relacionam esta desordem com altos níveis de psicopatia. 

No que tange às crianças, Silva26 menciona que “hoje, os atos vio-
lentos contra animais são considerados indicadores de transtorno mental”.
Crianças podem abusar de animais a fim de imitar um membro abusivo da
família. Também podem abusar de animais a fim de descarregar sua raiva
e ansiedade. A tortura e morte de animais são indícios presentes em crianças
com psicopatia.

França, Colognese e Budó27 também enumeram algumas causas que
levam as pessoas a agredirem os animais: o lucro ou ganho comercial; emo-
ção ou esporte; e, por fim, razões de tradição e cultura. E quando se trata de
lucro fácil, os criadouros clandestinos são um flagrante exemplo de cruel-
dade contra os animais.

Percebe-se, pelo acima exposto, que as causas que levam uma pessoa
a cometer maus-tratos contra animais são as mais diversas e suscitam ampla
pesquisa. Através da análise dos dados coletados em questionários enviados
a Médicos Veterinários de Porto Alegre e Região Metropolitana, verificar-
se-á a situação dos maus-tratos aos animais nessas localidades, enfatizan-
do-se, além das causas que levaram ao cometimento dos atos, o perfil do
agente agressor. O material, o método, a análise dos dados e a discussão
serão os temas abordados a seguir.

3 MATERIAL E MÉTODO
Em relação à metodologia da pesquisa, foi aplicado um instrumento de co-
leta de dados a, aproximadamente, 2.800 Médicos Veterinários que atuam
no município de Porto Alegre-RS e Região Metropolitana. Optou-se pelo
questionário, cujas perguntas foram elaboradas pela pesquisadora de acordo
com os objetivos específicos do trabalho e foram disponibilizados na inter-
net através da ferramenta Google Forms. Permaneceram disponíveis durante
os meses de março e abril de 2017. No retorno dos questionários à pesqui-
sadora, não havia a possibilidade de identificação dos entrevistados, garan-
tindo-se, dessa forma, sigilo absoluto. 

O instrumento de coleta de dados continha quinze questões, assim dis-
tribuídas: quatorze perguntas fechadas, de escolha simples ou múltipla, onde,
em cinco delas, havia a possibilidade de acréscimo, por parte do entrevistado,
de alguma alternativa não contemplada na questão. A última questão era aber-
ta, dedicada à opinião ou depoimento – opcionais – do entrevistado.

As questões 1 e 2 versavam sobre o tempo e a localidade de atuação do
Médico Veterinário (urbana, rural ou ambas). As questões numeradas de 3
a 7 objetivavam verificar o número de atendimentos de casos de maus-tratos,
o local de atuação onde foram atendidos (clínica/hospital, ONG, Centro de
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Zoonoses, abatedouros/matadouros ou outros), a situação do animal (erran-
te, domiciliado, para abate) e se o animal atendido era silvestre, silvestre
domiciliado, exótico, exótico domiciliado, doméstico de companhia ou do-
mesticado. A questão 8 procurava classificar os casos de agressão a animais.
As questões 9 a 12 abordavam o perfil do agente agressor em relação à faixa
etária, ao gênero e ao tipo de agressão perpetrada, enquanto na questão 13
procurava-se identificar as possíveis causas dos maus-tratos. Na questão 14
averiguava-se o procedimento legal do entrevistado em relação aos casos
de maus-tratos atendidos. Finalizando o instrumento, foi apresentada a ques-
tão 15, já abordada no parágrafo anterior. Se, porventura, o entrevistado não
houvesse atendido a casos de maus-tratos, ele seria direcionado da questão 3
à questão 15.

Retornaram à pesquisadora, até o final do mês de abril de 2017, 280
questionários, ultrapassando o número necessário de amostras para a pes-
quisa, estimado em 271. 

Após a coleta ser finalizada, procedeu-se à tabulação dos dados cole-
tados e à respectiva análise dos mesmos. Os resultados e a discussão serão
demonstrados a seguir.

4 ANáLISE DOS RESULTADOS
A partir das respostas obtidas através da aplicação dos questionários aos Mé-
dicos Veterinários, foi possível proceder à análise das informações coletadas. 

Na questão 1, foi perguntado: “Há quanto tempo você atua na profis-
são?”. A maioria dos entrevistados (46,9%) já atua há mais de 10 anos. De
06 a 10 anos foi a resposta de 23,5% dos Médicos Veterinários, enquanto
20,9% afirmaram atuar entre 01 e 05 anos. Por fim, apenas 8,7% responde-
ram atuar há menos de um ano na profissão.

A questão 2 referiu-se à zona de atuação do entrevistado (urbana, rural
ou ambas). A maior parte dos entrevistados (60,9%) afirmou atuar na zona
urbana. “Nas zonas urbana e rural” foi a resposta de 34,4%. Apenas 4,7%
trabalham na zona rural.

Em prosseguimento à tabulação dos dados coletados, na questão de nú-
mero 3: “Você já atendeu a situações de maus-tratos a animais?”, percebe-
se que a grande maioria dos entrevistados (77,5%) já atendeu a esse tipo de
ocorrência. Cabe observar que 22,5% foram remetidos, a partir deste ponto,
diretamente à questão 15, por não terem atendido a situações de maus-tratos
a animais.

A próxima questão, de número 4, versou sobre o número de casos de
maus-tratos já atendidos. A alternativa “mais de 20” foi assinalada por 38,3%.
Já 29,9% responderam “de 01 a 05”, enquanto 19,6% marcaram “de 06 a 10”
e 12,1% afirmaram já terem atendido “de 11 a 20 casos”.  
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Dando seguimento às perguntas, os entrevistados foram questionados
sobre o local de atuação no qual foi atendido o maior número de casos de
maus-tratos. A alternativa “clínica/hospital” representou a maioria das
amostras, com 62,1%; a opção “ONG” recebeu 11,2%, enquanto “abatedou-
ros/matadouros”, 6,1%; “Centro de Zoonoses” foi assinalado por 5,6%, e
“outros”, 15,0%.

Já a questão 6 procurou verificar a procedência predominante dos ani-
mais vítimas de maus-tratos atendidos pelos entrevistados. A opção “domi-
ciliados” foi assinalada por 56,3%. A alternativa “errantes (de rua)” foi mar-
cada por 37,7%, enquanto “animais para abate” foi apontada por 6,0% dos
entrevistados.

A questão 7, por sua vez, abordou a classificação predominante dos ani-
mais vítimas de maus-tratos atendidos pelo entrevistado. A maioria dos en-
trevistados (81,3%) assinalou a opção “domésticos de companhia”, seguida
por “domesticados”, que obteve 15,0% das respostas. As outras opções, “sil-
vestres”, “silvestres, porém domiciliados” e “exóticos” foram apontadas, res-
pectivamente, por 1,9%, 1,4% e 0,5% dos entrevistados. A alternativa “exó-
ticos, porém domiciliados” não foi assinalada.

A questão seguinte, de número 8, objetivou classificar os mais nume-
rosos casos de maus-tratos atendidos pelos entrevistados, podendo ser assi-
nalada mais de uma das alternativas apresentadas. Os casos de maus-tratos
mais apontados foram: “espancamento”, com 63,3%; “privação de atendi-
mento veterinário”, com 62,8%; “acumulação de animais”, com 49,3%;
“privação de água e alimento”, com 48,8%; e “confinamento/acorrentamen-
to em situação degradante”, com 45,1%. 

O próximo passo foi verificação da faixa etária do agente dos maus-
tratos, objetivo da questão 9. Dentre os entrevistados que identificaram o
agressor, a alternativa “entre 20 e 40 anos” foi assinalada por 61,6%, repre-
sentando a maioria das respostas; “acima dos 40 anos” foi marcada por
33,5%. A alternativa “entre 10 e 20 anos” foi apontada por 3,7% dos entre-
vistados, enquanto “abaixo dos 10 anos” obteve um percentual de 1,2%.

Ainda visando o estabelecimento de um perfil do agente dos maus-tra-
tos aos animais, a questão 10 perguntava se o entrevistado tinha conheci-
mento do gênero do agressor. Dentre os entrevistados que identificaram o
gênero do agente, a opção “masculino” foi assinalada pela grande maioria,
com 85,3%. Já a alternativa “feminino” foi marcada por 14,7%.

A questão 11, por sua vez, buscou averiguar as situações de maus-tratos
quando o entrevistado identificou que os agentes pertenciam ao gênero mas-
culino, podendo ser assinalada mais de uma das alternativas apresentadas. Os
casos de maus-tratos mais apontados foram: “espancamento”, com 66,7%;
“privação de atendimento veterinário”, com 46,2%; “ferimentos por arma
(de fogo ou branca)”, com 36,5%; “privação de água e alimento”, com 33,3%;
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“confinamento/acorrentamento em situação degradante”, com 32,7%; “enve-
nenamento”, com 28,2%; e “estupro”, com 25,0%. Nessa questão também foi
apresentada a opção “outros”, assinalada por 0,6% dos entrevistados. 

A questão seguinte, de número 12, buscou identificar as situações de
maus-tratos quando o entrevistado identificou que os agentes pertenciam ao
gênero feminino. Da mesma forma que a questão anterior, poderia ser assina-
lada mais de uma das alternativas apresentadas. Os casos de maus-tratos mais
apontados foram: “acumulação de animais”, com 64,2%; “privação de atendi-
mento veterinário”, com 61,9%; “privação de água e alimento”, com 41,0% e
“confinamento/acorrentamento em situação degradante”, com 40,3%. 

No que diz respeito às causas dos maus-tratos, a questão 13 solicitou
que, se o entrevistado tivesse conhecimento dos motivos que levaram o(s)
agente(s) a agredir (em) o(s) animal(is) encaminhado(s) para atendimento,
marcasse uma ou mais das alternativas apresentadas. A opção “negligência
ou ignorância em relação ao bem-estar do animal” foi apontada por 69,6%;
“o animal foi desobediente” recebeu 28,4%; “o animal mordeu ou ameaçou
o autor ou um familiar” foi marcada por 20,1%; “o animal pertencia a um
desafeto do autor” foi assinalada por 19,1% dos respondentes, enquanto
“surto de embriaguez/drogadição do autor” recebeu 16,2%; “briga em fa-
mília, com agressão a pessoas e ao animal” foi apontada por 13,7% e, final-
mente, 9,8% dos entrevistados assinalaram “o autor sofre de distúrbio men-
tal”. Entretanto, 26,5% alegaram desconhecer os motivos que levaram o(s)
agente(s) a agredir(em) o(s) animal(is) encaminhado(s) para atendimento.

Como última questão fechada, a pergunta 14 teve como objetivo ave-
riguar se os Médicos Veterinários denunciaram os casos de maus-tratos aos
animais atendidos por eles. A alternativa “Não” foi assinalada por 51,9%
dos entrevistados. A opção “Sim, porém não sei o desfecho do(s) caso(s)”
foi a escolhida por 20,1%. Já 15,4% responderam “Sim, mas não houve qual-
quer providência em relação ao(s) caso(s)” e 12,6% afirmaram “Sim, e
foram tomadas providências pelos órgãos competentes”.

Finalizando o instrumento de coleta de dados, foi apresentada uma
questão aberta, de número 15, caso o entrevistado desejasse fazer alguma
observação ou dar algum depoimento sobre situações de maus-tratos, tipos
de violência, perfis dos animais e agentes, consequências dos casos ou ou-
tras questões. Os 82 depoimentos obtidos versavam sobre situações que afe-
tavam os animais, entre elas: a baixa situação socioeconômica dos tutores,
a negligência, a violência doméstica (onde o animal também era agredido),
os estupros e os maus-tratos na indústria da carne.

Verifica-se, portanto, através das respostas dos entrevistados, que há
ampla margem para discussão, visto que os dados obtidos mostraram-se muito
úteis na identificação das principais situações de maus-tratos na região pes-
quisada, bem como do perfil do agressor. 
SUMÁRIO



5 DISCUSSÃO
Antes de se iniciar a discussão dos dados, foram realizadas correlações entre
as respostas obtidas através dos instrumentos de coleta. Analisando-se a cor-
relação entre tempo de profissão, o atendimento – ou não – a casos de maus-
tratos e o número de casos atendidos (questões 1, 3 e 4), verifica-se que a
maioria dos Médicos Veterinários entrevistados já atendeu a casos de maus-
tratos. Essa afirmação é referendada por Landau28, que conduziu um estudo
em Indiana, Estados Unidos da América. A autora constatou que 87,0% dos
Médicos Veterinários entrevistados relataram já haverem tratado casos de
maus-tratos. 

Ao se proceder à análise dos dados obtidos através da correlação entre
a zona de atuação dos entrevistados, o atendimento – ou não – a ocorrências
de maus-tratos aos animais e o número de casos já atendidos (questões 2, 3
e 4), percebe-se que alguns entrevistados afirmaram nunca terem atendido
a casos de maus-tratos, independentemente da zona de atuação. Arkow e
Munro29 concordam que há dificuldades em se estabelecer um conceito de
maus-tratos, e recomendam que, para resolver o problema facilmente, de-
veria ser utilizada a terminologia testada e aprovada pela classe médica para
crianças, que diferencia abuso físico, abuso sexual, abuso emocional e ne-
gligência, qualquer um deles podendo coexistir.

Na correlação entre as questões 2 (zona de atuação dos entrevistados)
e 8 (classificação dos mais numerosos casos de maus-tratos atendidos), ve-
rifica-se semelhança na incidência dos casos de maus-tratos entre as zonas
urbana e urbana e rural. As exceções se constituem nos casos de animal
de tração ferido (5,3% na zona urbana e 29,3% nas zonas urbana e rural);
privação de atendimento veterinário (75,7% na zona urbana e 44,0% nas
zonas urbana e rural); envenenamentos (49,2% na zona urbana e 30,7% nas
zonas urbana e rural); e reprodução forçada e continuada (33,3% na zona
urbana e 18,7% nas zonas urbana e rural). 

Quanto à zona rural, percebe-se que a opção “espancamento” foi a que
obteve o mais alto percentual de incidências (60,0%), muito semelhante ao
assinalado pelos entrevistados que atuam nas zonas urbana e rural (56,0%).
Entretanto, muitos casos de maus-tratos não foram assinalados pelos Médi-
cos Veterinários que atuam na zona rural, como: enforcamento/esganadura;
ferimento por arma (de fogo ou branca); utilização em rituais religiosos ou
de “magia negra”; confinamento/acorrentamento; animal de tração ferido;
e acumulação de animais. Uma das hipóteses é o fato de muitos Médicos Ve-
terinários não considerarem maus-tratos a animais domesticados o que con-
siderariam em se tratando de animais de companhia. Outra hipótese é a di-
ficuldade no estabelecimento de uma definição de maus-tratos. E, finalmente,
uma terceira hipótese é a não condução do animal para atendimento veteri-
nário porque os próprios tutores tratariam do animal.
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Ao se proceder à correlação entre as questões 2 (zona de atuação dos
entrevistados) e 9 (faixa etária do agente dos maus-tratos), foram obtidos
os seguintes resultados: a faixa etária predominante do agente dos maus-
tratos aos animais situa-se “entre 20 e 40 anos” nas zonas urbana e urbana
e rural, corroborando o que foi afirmado por Flynn30. Já a faixa etária
“acima de 40 anos”, tal como afirmado por Nassaro31, foi a mais assinalada
por Médicos Veterinários que atuam na zona rural (75,0%). Uma das hipó-
teses é que a população da zona rural passou, nas últimas décadas, a contar
com pessoas com idade mais avançada devido à migração dos jovens para
a zona urbana.

Ao se proceder à correlação entre as questões 2 (zona de atuação dos
entrevistados) e 10 (gênero do agente dos maus-tratos), verificou-se a ampla
predominância do gênero masculino como o agente dos maus-tratos aos ani-
mais. Adams32 argumenta que os maus-tratos aos animais são parte de do-
minância e exploração perpetrada por homens sobre outros seres menos po-
derosos – mulheres, crianças e animais.

Já na correlação entre as questões 2 (zona de atuação dos entrevistados)
e 11 (situações de maus-tratos causadas por agentes do gênero masculino),
bem como entre as questões 2 (zona de atuação dos entrevistados) e 12 (si-
tuações de maus-tratos causadas por agentes do gênero feminino), foi com-
pilada a porcentagem proporcional de ocorrências de maus-tratos compa-
rativamente entre os agentes dos gêneros masculino e feminino, em ordem
decrescente de episódios envolvendo o gênero masculino e, inversamente,
em ordem crescente envolvendo o gênero feminino, o que pode ser obser-
vado no Gráfico 1:
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GRáFICO 1 – pORCENTAGEM pROpORCIONAL DE OCORRêNCIAS DE
MAUS-TRATOS COMpARATIVAMENTE ENTRE OS OS AGENTES DOS
GêNEROS MASCULINO E FEMININO.

Fonte: A autora (2017).

Ao se proceder à correlação entre as questões 2 (zona de atuação dos
entrevistados) e 13 (motivos que levaram o(s) agente(s) a agredir(em) o ani-
mal), constata-se que negligência ou ignorância é o maior motivo de maus-
tratos aos animais. Solot33, ao abordar a negligência, entrevistou Doug Trow-
bridge, coordenador dos estudos de campo da American Humane Association
(AHA). De acordo com Trowbridge, 90,0% dos maus-tratos são atribuídos
à negligência – onde se insere a ignorância –, citando como exemplos tutores
de cães que os deixam na rua em uma noite gelada e outros que amarram o
animal e esquecem-se de repor a água em sua vasilha.

Na correlação entre as questões 2 (zona de atuação dos entrevistados) e
14 (averiguação se o entrevistado denunciou o(s) caso(s) de maus-tratos),
observa-se um alto percentual de Médicos Veterinários que não denunciou
os maus-tratos encaminhados para atendimento. Foi sugerido por Patronek34

que uma razão pela qual os veterinários não identificam abuso é porque eles
são temerosos de ter que reportá-lo. Esse medo pode ser pela perda de renda,
se tornar envolvido em litígio ou preocupações sobre um animal vir a ser eu-
tanasiado como resultado de uma denúncia.

Na correlação entre as questões 5 (local de atuação onde foi atendido o
maior número de casos de maus-tratos) e 8 (classificação dos mais numerosos
SUMÁRIO
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casos de maus-tratos atendidos), verifica-se que os casos de maus-tratos se as-
semelham, independentemente do local de atuação do Médico Veterinário.

Dando prosseguimento, ao se fazer a correlação entre as questões 6 (pro-
cedência predominante dos animais vítimas de maus-tratos) e 8 (classificação
dos mais numerosos casos de maus-tratos atendidos), verifica-se que os ani-
mais “errantes” e “para abate” sofreram mais casos de espancamento, segui-
dos de negligência (privação de atendimento veterinário e privação de água
e alimento). Os animais “domiciliados” enfrentaram mais situações de pri-
vação de atendimento veterinário e espancamento.

Já ao se fazer a correlação entre as questões 7 (classificação predomi-
nante dos animais vítimas de maus-tratos) e 8 (classificação dos mais nume-
rosos casos de maus-tratos atendidos), a coleta de dados da pesquisadora apon-
tou os animais domésticos como a categoria mais agredida.  Pode-se perceber
claramente que, pelo fato de estarem mais próximos do homem, os animais
domésticos são as maiores vítimas dos maus-tratos. 

Verifica-se que, apesar do elo que une homens e animais, os casos de
maus-tratos são muito numerosos e diversos. A seguir, serão compiladas al-
gumas medidas de conscientização já existentes, bem como levantadas so-
luções para a problemática dos maus-tratos aos animais.

6 MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO Já ExISTENTES E
pOSSÍVEIS SOLUÇõES pARA A pROBLEMáTICA
Apesar de muitos considerarem as penalidades muito brandas para os atos
de crueldade aos animais em nosso país, Oliveira35 afirma que talvez não seja
o aumento de pena que irá reduzir os maus-tratos. Entre as várias soluções
para impedir os maus-tratos, aponta, tal qual Delabary36, desenvolver tra-
balhos de prevenção e orientação, e, ainda, conscientizar a sociedade através
de palestras acerca do tema.

França, Colognese e Budó37 também afirmam que a educação ambien-
tal é a forma como a linha especista e antropocêntrica deverá ser rompida,
assim como qualquer ação de dominação sobre o outro, incluindo os maus-
tratos aos animais, o racismo e o sexismo.  

Um bom exemplo de Programa de Ressocialização Ambiental é desen-
volvido em Porto Velho, estado de Rondônia, desde 2009. O Ministério Pú-
blico, juntamente com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (IBAMA) e diversos parceiros, mantêm um
Programa com o objetivo de propor uma mudança de paradigma na respon-
sabilização do infrator ambiental.  A iniciativa consiste na substituição das
penas restritivas de direito – até então aplicadas – por participação em um
programa de conscientização de que todos têm direito a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado. A iniciativa já mostra resultado, com a redução
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da reincidência de crimes ambientais de menor potencial, a exemplo da caça
e da pesca predatória, que, praticamente, não mais ocorrem38.

Mais um exemplo de trabalho de conscientização desenvolvido no Bra-
sil é o Projeto de Extensão “Não Atire o Pau no Gato”, do Centro Universi-
tário de Mineiros (UNIFIMES), realizado de agosto de 2014 a novembro de
2015, nas cidades de Mineiros e Jataí, Goiás, Brasil. O projeto foi descrito
por Beretta, Oliveira e Vilela39, e as ações, envolvendo crianças de três a
sete anos, incluíram atividades como teatro, cantiga, cartilha educativa,
brincadeiras com massa de modelar e quebra-cabeça. 

Outro dado verificado através do instrumento de coleta de dados foram
os maus-tratos cometidos contra os animais de tração. Uma alternativa aos
veículos de tração animal foi criada em Santa Cruz do Sul, cidade do interior
do Rio Grande do Sul, por um engenheiro de produção. Ele criou o Cavalo
de Lata, um veículo elétrico urbano para coleta seletiva40. 

Percebe-se, pelo acima exposto, que, entre tantas alternativas apresen-
tadas, a educação ainda é a melhor forma de se evitar que o ciclo dos maus-
tratos se mantenha. O indivíduo que tiver sua sensibilidade despertada para
o valor da vida será um multiplicador em sua família e comunidade, e não
aceitará que se perpetue qualquer tipo de violência.

CONCLUSÃO
Conclui-se, ao final da pesquisa, que, apesar da proximidade entre homens e
animais, são inúmeros os casos de maus-tratos que ainda ocorrem. Em nome
do antropocentrismo, o ser humano se acha no direito de decidir sobre o des-
tino dos outros seres.

Através dos dados coletados, verifica-se que o perfil do agente agressor
na região pesquisada é o indivíduo do gênero masculino, com idade entre 20 e
40 anos, à exceção dos acumuladores, onde predomina o gênero feminino. Por
meio dos depoimentos dos entrevistados, constata-se que o status social das
famílias também afeta o animal. A principal causa de maus-tratos, dentre outras
levantadas, é a negligência ou ignorância em relação ao bem-estar do animal.

Considera-se que foram respondidos, portanto, os três problemas de pes-
quisa propostos, os quais versavam sobre o perfil do agente agressor, as causas
dos maus-tratos e a indicação de soluções para a problemática levantada. Foi
possível, também, através de trabalhos de pesquisadores de outros países e da
coleta de dados com os Médicos Veterinários, atingir os objetivos propostos.

Depreende-se, por conseguinte, que “combater o problema é funda-
mental. Mais importante ainda é não deixar que ele aconteça. Sabemos que
todos precisam ter direito à vida e nós humanos, com certeza, somos minoria
perante aos demais habitantes da Terra. Por isso devemos respeito” (AGêN-
CIA DE NOTÍCIAS DE DIREITOS ANIMAIS, 2013a).
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NOTAS

1 Pode ser citada aqui a Lei 9605/98, que dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e
dá outras providências.

2 BECKER, 2008, p. 13. 

3 AGNEW, 1998, p. 179.  

4 PANHAN, 2013, [não paginado]. 

5 A Região Metropolitana de Porto Alegre é a área mais densamente povoada
do Rio Grande do Sul, concentrando 4.032.062 de habitantes, pelos dados de
2010. É formada pelos seguintes municípios: Porto Alegre, Alvorada, Araricá, Ar-
roio dos Ratos, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Capela de Santana, Char-
queadas, Dois Irmãos, Eldorado do Sul, Estância Velha, Esteio, Glorinha, Grava-
taí, Guaíba, Igrejinha, Ivoti, Montenegro, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo
Hamburgo, Parobé, Portão, Rolante, Santo Antônio da Patrulha, São Jerônimo,
São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara, Triun-
fo e Viamão. Mais informações em: RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Pla-
nejamento, Governança e Gestão. Atlas Socioeconômico Rio Grande do Sul:
Região Metropolitana de Porto Alegre – RMPA. [s.d.]. Disponível em: <http://
www.atlassocio  economico.rs.gov.br/regiao-metropolitana-de-porto-alegre-
rmpa>. Acesso em: 17 abr. 2017.

6 FLYNN, 2008. 

7 HERZOG JR.; BETCHART; PITTMAN, [published online 27 Apr. 2015]. 

8 PATRONEK, 2008. 

9 THE HUMANE SOCIETY OF THE UNITED STATES, 2001.  

10 FLYNN, 2008. 

11 NASSARO, 2013. 

12 FLYNN, 2012. 

13 DELABARY, 2012, p. 837-838. 
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O VENDEDOR DE MACONHA E O VENDEDOR DE
CIGARRO: UMA ANÁLISE DA SELETIVIDADE PENAL À
LUZ DA CRIMINOLOGIA CULTURAL.

Jean de Andrade Fontes1

Resumo: Coíbe-se rigorosamente algumas drogas em detrimento de ou-
tras. A incongruência punitiva contribui para o encarceramento em massa
e para o aumento de mortes, mais ainda em um momento de anunciada
guerra às drogas. Questiona-se: ao punir o comércio de determinada
droga que esteve e está associada a um determinado grupo, estaria o
Estado agindo seletivamente, direcionando a punição não à conduta,
mas sim àqueles que a realizam? De forma comparativa é analisado o
tratamento dado ao vendedor de maconha e ao vendedor de cigarro, à
luz da Criminologia Cultural, a fim de entender os motivos que levaram o
Estado punir uma dessas condutas e não a outra. Não de hoje, o uso da
maconha, diferentemente do cigarro, é atribuído a grupos marginaliza-
dos, evidenciando que essa arbitrariedade ao punir a venda de maconha
e não a de cigarro é, ao fim e ao cabo, mais do mesmo: seletividade
penal através da criminalização da pobreza.

Palavras-chave: Seletividade penal; Guerra às drogas; Criminalização
da pobreza; Drogas; Criminologia Cultural.

Abstract:Some drugs are strictly curtailed while others are not. The punitive
incongruence contributes to mass incarceration and to rising deaths, es-
pecially at a time when the war on drugs is announced. It is questioned:
punish the trade of a particular drug that was and is associated with a cer-
tain group, is the state acting selectively, directing the punishment not to
the conduct, but to that group? Is analyzed, in a comparative way, the
treatment given to the marijuana’s seller and the cigarette’s seller in the
light of Cultural Criminology, in order to understand the reasons that led
the State to punish one of these behaviors and not the other. Not today,
the use of marijuana, unlike cigarettes, is attributed to marginalized groups,
showing that this arbitrariness in punishing the sale of marijuana rather
than that of cigarettes is, after all, more of the same: criminal selectivity
through poverty criminalization.

SUMÁRIO



Keywords: Criminal selectivity; War on drugs; Poverty criminalization;
Drugs; Cultural Criminology.

DESCONFORTOS pRELIMINARES
Ressalta-se preliminarmente que é adotada aqui a posição na qual é enten-
dido que as emoções do pesquisador não se separam dele durante a pesquisa
(DOS SANTOS. 2009. p. 6). Assim, rechaça-se, de pronto, a busca pela neu-
tralidade da pesquisa. 

Nesse sentido, não se busca negar a subjetividade inerente ao pesqui-
sador, mas sim evidenciá-la, como propôs DOS SANTOS (2009. p. 8): “O
pesquisador precisa descobrir quem é ele mesmo, qual é o objeto com o qual
gosta de trabalhar, qual é a motivação da sua pergunta, qual é a importância
da resposta que ele busca”. Ainda assim, DOS SANTOS (2009. p. 8) enfatiza
que: “Portanto, o processo de pesquisa é realizado por um sujeito constituído
de inúmeras influências ao longo de sua vida. Esse sujeito é provido de emo-
ções, sentimentos que expressa em suas atitudes. O seu comportamento é
motivado por fatores externos e internos”.

Para tanto, pretende-se deixar claro quais os desconfortos que motiva-
ram a investigação do tema aqui proposto, bem como expor o local de fala
do pesquisador que subscreve a pesquisa.

Vivenciei os efeitos causados pelo suposto “combate às drogas”, mesmo
que em menor intensidade ao fenômeno que ocorre nas grandes cidades, con-
siderando que resido e sempre residi em um bairro pobre da cidade. Tenho
amigos que, em razão das drogas (ou da política antidrogas) foram presos e
outros tantos, mortos. Desde cedo, portanto, nascia no presente pesquisador
o desconforto.

Nunca havia entendido, até então, por qual motivo um amigo meu, mo-
rador do mesmo bairro pobre no qual eu também residia, após portar maco-
nha e empreender fuga depois de tentativa de abordagem policial, com su-
posta troca de tiros, restava morto. Um rapaz parecido comigo, jovem,pobre,
de pele morena e sem muitas oportunidades naquela ocasião.

Enquanto isso, no centro da cidade, o garoto pertencente à outra classe
social, que também portava drogas, sequer foi abordado por policiais.

Evidentemente, o desconforto aqui não está no ranço punitivo de desejar
o mesmo tratamento demandado ao primeiro para o segundo. Não, nunca foi
sobre isso. O desconforto está em (des)conhecer o motivo pelo qual o primeiro
conheceu a presença do Estado de forma “efetiva” ao ser morto em contraste
com a na notável desigualdade de tratamento direcionado aos dois.
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Necessário evidenciar também que realizo estágio na Defensoria Pú-
blica Estadual do Rio Grande do Sul, em um departamento com atribuição
exclusiva em execução penal, oque me aproxima mais ainda das consequên-
cias dessa ilegítima guerra às drogas, bem como contribui para identificar
o público alvo de aplicação da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Na Defensoria Pública são atendidas todas as pessoas que não tenham
condições para contratar um advogado particular ou que estejam em situação
de vulnerabilidade. Através da experiência adquirida durante os atendimentos
aos presos e presas, foi possível perceber que a maioria dos condenados, as-
sistidos pela Defensoria, foram detidos por tráfico de drogas e crimes corre-
lacionados. Quando está a se falar de mulheres esse percentual aumenta. Hão
de ser mencionadas, ainda, as famílias que, em sua totalidade, se encontram
reclusas pelo crime de tráfico de drogas.

No entanto, essas mesmas pessoas retiradas da sociedade por comercia-
lizar drogas (ou mesmo apenas fazer uso), são colocadas no mesmo local onde
essa prática é constante e diária. Qual a finalidade, pois, da prisão (ou então
da pena)? Relembro aqui o relato de um apenado que estava tentando, ardua-
mente, deixar de utilizar drogas ilícitas no interior do cárcere. Ele referiu que
se viu obrigado a foragir do presídio do regime semiaberto no qual estava re-
cluso (com apresentação na Defensoria no dia subsequente, para justificar a
conduta e ser realocado em outro presídio), porque, em sua galeria, o consumo
de drogas era frequente, o que inviabilizava a tentativa do sentenciado. Re-
sultado após a justificativa? Regredido cautelarmente ao presídio de regime
de cumprimento de pena fechado. Desconfortos como esse são incontáveis,
vistos e vividos todos os dias.

Diante disso, a presente pesquisa visa identificar as razões e alarmar para
as consequências que a seletividade penal tem ocasionado, através da com-
paração do vendedor de maconha e do vendedor de cigarro (tabaco), com o
auxílio da criminologia cultural. Ainda assim, tentaremos, entender as razões
de uma droga ser considerada ilícita, alvo de estigmatização e criminalização,
enquanto a outra é, inclusive, propagandeada. O que está por trás dessa sele-
tividade de tratamento e a quem isso interessa? 

E mais: ao punir a comercialização ou mesmo o uso de uma determi-
nada substância, que desde muito tempo tem sido atribuída a determinado
grupo social, não seria uma forma indireta de punir não a droga, mas as pes-
soas que a consome? 

Antes de prosseguir com a leitura, aviso de antemão: DESCONFOR-
TE-SE! 

É necessário.
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pOR UMA INVESTIGAÇÃO ALTERNATIVA: DA
CRIMINOLOGIA CULTURAL.
Nessa difícil empreitada, serão utilizados os ensinamentos de um método al-
ternativo e contemporâneo no que diz respeito à costumeira análise crimino-
lógica: a criminologia cultural. Para tanto, é necessário entender o foco sob
o qual ela se debruça, além das ferramentas ferramentas utilizadas, a fim de
compreender como poderá responder a inúmeras perguntas já formuladas e
até, eventualmente, fomentar novas.

A criminologia cultural busca ultrapassar as noções convencionais atri-
buídas ao crime e a justiça criminal. (FERRELL; HAYWARD. 2012). Para
isso, essa perspectiva possibilita um olhar abrangente ao fenômeno com-
plexo que é o crime e a sua punição, deixando para trás concepções simpló-
rias e superficiais:

A criminologia cultural está interessada na convergência de processos cultu-
rais, criminais e de controle do crime; como tal, ela situa a criminalidade e seu
controle no contexto de dinâmicas culturais e da controvertida produção de sig-
nificado. Dessa forma, a criminologia cultural busca entender as realidades co-
tidianas de um mundo profundamente desigual e injusto e destacar as maneiras
nas quais o poder é exercido e resistido entre a interação de criação de regras,
violação de regras e representação. (FERRELL; HAYWARD. 2017. p. 35).

Como ferramenta de estudo do controle social exercido pelo Estado em
práticas simbólicas atreladas a grupos subculturais, a criminologia cultural
cumpre seu papel problematizador, bem como pode contribui para a com-
preensão dos motivos que conduzem à seletividade penal. Acontece que, não
é só a isso que ela se limita:

O assunto da criminologia cultural, então, atravessa uma variedade de ques-
tões contemporâneas: a construção mediada e a mercantilização do crime,
da violência e da punição; as práticas simbólicas daqueles engajados em ati-
vidades subculturais ou pós-subculturais ilícitas; as ansiedades existenciais
e as emoções situacionais que animam o crime, a transgressão e a vitimiza-
ção; os controles sociais e os significados culturais que circulam dentro de e
entre arranjos espaciais; a interação do controle estatal e da resistência cul-
tural; as culturas criminogênicas geradas pelas economias de mercado; e
uma miríade de outros casos nos quais o significado situacional e simbólico
está em causa. (FERRELL; HAYWARD. 2017. p. 35).

São adotadas, para essa análise, perspectivas interdisciplinares e méto-
dos alternativos, ultrapassando os limites e objetos da criminologia conven-
cional, através de estudos de mídia, culturais, antropológicos, filosóficos,
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geográficos, históricos, entre outros. Assim, desafia e questiona as estruturas
normalmente aceitas. (FERRELL; HAYWARD. 2017).

A criminologia cultural está interessada não só nas práticas de controle
do crime, como também na representação simbólica que é atribuída para a
conduta considerada ilícita, tanto na visão do autor, quanto na visão dos de-
mais membros do corpo social. Há, na doutrina, uma variedade de estudos
contemporâneos acerca da criminologia cultural e do papel da mídia na re-
presentação de condutas criminosas, que se vale de métodos como a análise
de conteúdo, a pesquisa de efeitos, a análise de discurso, entre outros. É im-
periosa a análise desses estudos:

Campanhas de persecução agressiva ou indignação política geralmente
transformam transgressões inconsequentes em delitos de primeira ordem,
tanto aos olhos da lei quanto na mente do público. Igualmente, poder e con-
trole fluem na outra direção; atividades que, de outro modo, poderiam ser
consideradas perigosamente importantes podem ser ocultadas atrás de cons-
truções ideológicas que as definem como legais, inofensivas ou necessárias.
(FERRELL; HAYWARD. 2017. p. 43).

Cabe alertar que não se pretende romantizar o crime e o criminoso: “a
chave é não aceitar atos criminosos por aquilo que eles são, mas interrogá-
los pelo o que eles se tornam”. (FERRELL; HAYWARD. 2012. p. 215).

Como se verifica, a criminologia cultural dá azo para uma análise ímpar
da justiça criminal, impossibilitada em outras perspectivas criminológicas,
não caracterizada por ser um campo de estudo estagnado. Pelo contrário, a
criminologia cultural está em pleno desenvolvimento, permanente renova-
ção e autocrítica. (FURQUIM; LIMA. 2015). 

Nesse aspecto, parte-se da premissa de que uma conduta não é ilícita
desde seu surgimento; ela se torna ilícita, ou melhor, ela é tornada ilícita.
Nessa linha de raciocínio, entender o que (ou quem) torna ilícita determi-
nada conduta é fundamental. 

Diante disso, é justificado e incentivado em posteriores pesquisas, a
adoção da criminologia cultural para o estudo relacionado ao problema mul-
tifacetado das drogas. Muitos desconfortos gerados pela incongruência pu-
nitiva podem ser respondidos através dela. É o que se tentará nesse trabalho,
mesmo antevendo que não será tarefa fácil.

DROGAS.
Antes de adentrarmos no tema de drogas, propriamente dito, há de ser aler-
tado para um equívoco comumente verificado durante a pesquisa bibliográ-
fica. Cada país é detentor de sua própria história. Por essa razão, não se pode
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confundir a história da guerra às drogas brasileira com a história da guerra
às drogas de outros países. Evidentemente, não é a intenção assinalar para
a inexistência de influências provenientes de outros países para a política
criminal brasileira, o que também seria um equívoco. O que está a se dizer
é que devemos reconhecer esses fatores como influências e não como razões
determinantes e existentes por si só, como se o Brasil não agisse por seus
próprios interesses. O Brasil possui a sua própria história de guerra às dro-
gas, a sua própria história de racismo estrutural, a sua própria história de de-
sigualdade e a sua própria história de criminalização da pobreza, que preci-
sam ser observados.

O termo “droga” é utilizado para definir substâncias que, de forma diversa
aos alimentos, não são assimiladas de pronto como meio de renovação e con-
servação pelo organismo e possuem efeito psicoativo, uma vez que são capazes
de alterar o estado de consciência, humor ou sentimento de quem as usa. Po-
pularmente, esse termo é utilizado quando da referência apenas em relação às
drogas ilícitas, alvos do controle e proibição estatal. (ROSA. 2017). 

Faz-se necessário apontar para constatação que as drogas são considera-
das, historicamente, expressões culturais, considerando que, muitas vezes mar-
cam os costumes de determinados povos. “As drogas, uma vez que são conce-
bidas e praticadas como tais, dependem sempre de contexto individual e social
(set e setting, como costumam apontar os especialistas sobre o assunto) para
fazer efeito”. (MARRAS. 2008. p. 157). É de se destacar, ainda, a ligação delas
com as culturas marginalizadas e a regulação das condutas desses povos:

As plantas das quais são extraídas algumas drogas, durante muito tempo, fi-
zeram parte do patrimônio histórico e cultural de diversas populações minori-
tárias que hoje são socialmente marginalizadas e culturalmente discrimina-
das por grupos dominantes que consideram arcaicos o seu consumo, tanto
ritual quanto terapêutico, chegando ao ponto de demonizá-las. (ROSA. 2014.
p. 187-188).

O que se faz hoje é atribuir o termo “drogas” para substâncias, sem se-
quer questionar os motivos, como se fosse inerente a elas essa denomina-
ção.Para MARRAS (2008), as substâncias que hoje chamamos de “drogas”
não foram sempre chamadas assim. Nesse sentido, elas não são drogas, mas
tornadas drogas:

Do natural ao social, as drogas tornadas ilícitas são definitivamente despojadas
de cidadania. Abandonadas à marginalidade pública e científica, elas não serão
merecedoras de usos rituais, já que proibidas pelos códigos de direito. Por elas
não há senão desprezo e coibição por parte das esferas médica, científica, polí-
tica, moral, jurídica. (MARRAS. 2008. p. 174).
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Ora, se droga é aquilo que é capaz de alterar o estado de consciência, a
própria proibição pode ser considerada uma, como brilhantemente esclare-
ceu MARRAS (2008. p. 174-175): 

Daí que a proibição pareça mais um entorpecente político e epistemológico
que impede a sociedade de refletir sobre si própria. Ela é o ponto de fuga
dessa sociedade, uma questão do tipo caixa-preta, mal repousada no berço do
indiscutível e do incontroverso. [...] A caixa-preta resume o impossível, agrega
numa só categoria, as drogas, ela cada vez mais frágil e frouxa, uma varie-
dade díspar de substâncias que só se associam como tal mediante a força e a
proibição. Como caixa-preta, enfim, a categorização das drogas mostra-se sem
dúvida eficaz para fazer silenciar debates e evitar reflexões que, se levadas a
cabo em suas consequências, provocariam em rede um questionamento geral
dessa ordem que se quer mantida pela noção, tão natural quanto social, de es-
tabilidade. Provocariam, da Natureza à Sociedade, uma tão temida crítica
total. De fato, vamos notando, as drogas são mesmo perigosas...

Saiamos, pois, dessa caixa-preta e façamos um exercício de análise de
quais fatos podem ter contribuído, historicamente, para hodiernamente no
Brasil não punirmos o vendedor de cigarro e punirmos rigorosamente o ven-
dedor de maconha, à luz da criminologia cultural. Deve ser ressaltado o
valor que possui a análise histórica e cultural para uma efetiva compreensão
do fenômeno punitivo, a fim de verificar os discursos e práticas que con-
substanciaram a seletividade penal verificada nos dias atuais.

INCOTT JR. (2017), acompanhando o desconforto tangenciado pela
proposta desse artigo, em empreitada similar a essa, assinalou que as refle-
xões e problematizações provenientes da investigação da política criminal
de drogas devem girar em torno de uma questão central: “por que aquele
vício é criminalizado e não esse?”.

Se há um meio prático para o controle de um determinado grupo social,
considerado como inimigo, é a criminalização de condutas a ele inerentes.
É a chamada “inconveniência de existir”, em que, “criam-se os pressupostos
para a máxima distintiva de que a nossa segurança depende do controle
deles”. (FRANÇA. 2012. p. 316). Não foi de forma diversa que ocorreu com
a maconha.

Nos Estados Unidos, o movimento proibicionista, que influenciou outros
países foi uma ferramenta eficaz para exercer o controle sob as minorias, mo-
mento em que passou a criminalizar costumes culturais inerentes a esses mes-
mos grupos sociais minoritários. (FERNANDES; FUZINATO. 2012). Na-
quela ocasião, o consumo de maconha era diretamente ligado aos hábitos de
mexicanos, bem como de outros hispânicos (ROSA, 2017), que depois da der-
rocada da bolsa de valores e da consequente chegada da crise econômica aos
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EUA, tornaram-se pessoas indesejáveis, uma vez em que eram mão de obra e
por isso competiam por poucas vagas de trabalho. (D’ELIA FILHO. 2007).

Outrossim, esse mesmo movimento relacionava a utilização imoderada
de substâncias psicoativas a grupos desviantes do corpo social, tachados de
“perigosos”, “ameaçadores” e “virulentos”, quais sejam: negros, pobres e
imigrantes. (RODRIGUES. 2008).

Já em terrae brasilis, ainda que a introdução do cultivo de cânhamo
(cannabis) tenha sido trazido para a América pelos europeus, o hábito de
fumá-lo foi iniciado ainda nos primeiros anos da colonização, por escravos
vindos de diversas partes do continente africano. Além disso, esses mesmos
escravos difundiram outras aplicações medicinais e religiosas da planta.
(ALVES. 2012. p. 51).

Na visão das elites brasileiras, na contramão do progresso estavaqual-
quer forma de herança africana ou resistência ao embranquecimento. Tanto
o uso da maconha quanto a prática do candomblé eram heranças africanas,
e por isso, deveriam ser erradicadas, uma vez que os negros eram conside-
rados inferiores aos olhos dessas mesmas elites. (SAAD. 2013). 

Além disso, estilos musicais e outras formas culturais advindas de clas-
ses mais pobres já foram alvos de criminalização e perseguição no Brasil,
assim como é percebido no século XIX, com a perseguição da capoeira e
dos batuques, considerados uma “forma de insurgência a ordem”. (FUR-
QUIM; LIMA. 2015. p. 163).

ROSA (2017. p. 261), aponta que “o consumo da maconha no Brasil
era constantemente associado à cultura negra, os seus estigmas acabaram
fomentando a adesão de políticas proibicionistas neste país”. E como se não
bastasse, era criada uma atmosfera de pânico em relação aos usuários de ma-
conha e aos crimes violentos que esses poderiam causar sob o efeito da
droga. (SAAD. 2013).

Em 4 de outubro de 1830, em Decreto Municipal da Câmara da cidade
do Rio de Janeiro, foram proibidos o porte e a comercialização do “pito de
pango” (termo utilizado para descrever a cannabis), o que só ocorreu após
a constatação de que o seu consumo era disseminado entre os escravos.
Pouco se sabia sobre a planta na época, por isso, acredita-se que a real in-
tenção do Decreto era evitar o efeito que a cannabis tem, e não se trata do
efeito psicoativo dela, mas sim do efeito social: o poder de juntar pessoas.
Diante dessas circunstâncias, considerando que o consumo da planta geral-
mente ocorria de forma coletiva, em rodas de fumo, não havia alternativa a
ser tomada pelo poder da época, senão a proibição da planta, o que, em tese,
evitaria a organização dos escravos para a realização de motins ou badernas.
(ALVES. 2012. p. 52-53). Fato esse que vai ao encontro do que preleciona
MARRAS (2008), que defende que a proibição de uma determinada conduta
nasce da capacidade que ela tem de ameaçar a ordem social vigente.
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Em contrapartida, o ato de fumar tabaco era associado à pessoas céle-
bres e bemvistas socialmente. O tabaco, inclusive, ficou conhecido como
“a erva da rainha” após ser usado para curar uma enxaqueca crônica sofrida
pela Rainha Catarina de Médicis, no século XVI, na França. Associava-se,
portanto, o ato de fumar cigarro à imagem de poder e sucesso financeiro.
(BARREIRA; OLIVEIRA. 2012).

No Brasil, o consumo do tabaco era um hábito aristocrático dos senhores,
enquanto o consumo de maconha, em contrapartida, era chamado de “fumo
de negro”, uma vez que eram os escravos que a usavam. (SAAD. 2013).

Dando sequência a este exercício de compreensão histórica da seletivi-
dade penal tupiniquim, evoca-se estudo que analisou o discurso de doutrina-
dores jurídico-penais, em meados do século XX no Brasil. Foi constatado que
os próprios operadores do Direito legitimavam o ius puniendi estatal pautado
na seletividade e, além disso, de acordo com o pensamento da época, a popu-
lação negra carregava padrões socioculturais de seus antepassados escravos,
o que ocasionaria um “déficit cultural”. (ROLIM. 2006. p. 194)

Como já visto quando na análise da criminologia cultural, a mídia tem
papel fundamental na construção da imagem que a sociedade em geral pos-
sui em relação às drogas. (SABACK. 2012). Nesse contexto, cabe também
o estudo de como ela exerce influência no tema. 

Antes disso, ressalta-se que, evidentemente, não se pretende colocar aque-
le que recebe as notícias na condição de ser irracional e destituído de capaci-
dade reflexiva em relação ao conteúdo que assiste, assim como se fez em alguns
trabalhos sobre mídia e criminologia. A intenção é, pois, evidenciar a forma
com que esse conteúdo é transmitido, a fim de verificar a forma em que as dro-
gas, os usuários e aqueles que a comercializam são representados pela mídia.

Em uma pesquisa realizada conforme o método de análise de conteúdo,
cujos objetos foram 16 publicações veiculadas em mídia eletrônica no ano
de 1997 e o mesmo número em 2010, verificou-se que quando o assunto
foram drogas ilícitas, as notícias transmitiram uma visão “reducionista, es-
tereotipada e moralista de outrora”. De modo diverso ocorreu quando o as-
sunto foram drogas lícitas (tabaco e álcool), que “aparecem frequentemente
na mídia relacionados à lógica de mercado, cujo objetivo é incentivar o con-
sumo, utilizando-se, para tanto, apelos com conotações positivas”. (SA-
BACK. 2012. p. 301). Aponta-se, inclusive, que essas propagandas incen-
tivam, em certo grau, o aumento do consumo de cigarro por jovens, uma vez
que, frequentemente, os usuários são colocados em situações de sucesso e
poder.  (BARREIRA; OLIVEIRA. 2012).

É possível verificar, ainda, que nas ocasiões em que a mídia trata de
crimes, violência e marginalidade, as drogas (ilícitas) são correlacionadas
a esses aspectos, como se fossem “intrínsecos ou como se tivessem uma re-
lação de causalidade”, refletindo discursos moralistas, “carentes de reflexões
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aprofundadas que contemplem a complexidade do fenômeno drogas”. (SA-
BACK. 2012. p. 303).

Em estudo que se valeu da utilização da técnica de análise de discurso,
que teve como objeto as falas de um conhecido apresentador brasileiro de
um programa predominantemente policialesco, foi identificada uma visão
simplista do fenômeno criminológico, transmitida aos telespectadores, na
qual, em vez de questionar o poder punitivo e a sua forma de atuação, reforça
a sua expansão e aborda o crime a partir de uma visão dualista: separam-se
os “bons cidadãos” dos “maus cidadãos”. (SOARES; CASTRO. 2013).

Em um verdadeiro espetáculo midiático e comercial, no momento em
que é divulgada pela imprensa a prisão em flagrante de um suposto traficante,
sujeito e mercadoria se confundem. Nas palavras de VALOIS (2017. p. 415)
“Difícil saber quem é a mercadoria, o algemado ou os pacotes espalhados na
mesa”. Àquele que passa a ser antecipadamente criminoso, ausente a voz e
presente a estigmatização prévia, “abre-se espaço para a satanização do acu-
sado”. (FRANÇA. 2012. p. 373).

Se o objetivo é explorar a criminalização de determinadas substâncias,
é necessário repensar criticamente a experiência dos Estados Unidos ao cri-
minalizar o comércio do álcool, com a Lei Seca americana de 1919, bem
como as suas consequências. Ressalta-se que aqui, mais uma vez, estamos
a falar da criação de uma lei que proibia o comércio de determinada droga,
mas que, ao fim e ao cabo, agia em nome da “moral e dos bons costumes”
(incitada pelo movimento Anti Saloon da época), para criminalizar um de-
terminado grupo social.

Nesse período de proibição do álcool, imersos na clandestinidade e sem
o respaldo do Estado para as questões concorrenciais, os comerciantes ile-
gais da substância apelavam para a violência e outros meios ilícitos para re-
solverem seus conflitos, o que, com o fim da proibição, não mais ocorre.
(VALOIS. 2017). O que diferencia o “comerciante” de tabaco e o “trafican-
te” de maconha é o caráter de ilicitude que é atribuído à conduta do segundo,
pois ambas se referem à venda de drogas. Ocorre que, o “traficante”, por si
só, não é e nem pode ser tratado como a violência personificada. O fato ge-
rador de violência não está concentrado isoladamente nem no sujeito, nem
na substância, mas na proibição.

O controle de drogas exercido por diversos governos no mundo e no Bra-
sil é problemático. A política de antidrogas instaurada em solo brasileiro é inútil
tanto para resolver, quanto para controlar os problemas sociais relacionados
ao consumo ou comércio dessas substâncias. (TORRES. 2015). Há de se des-
tacar o questionamento que faz ROSA (2017. p. 256) ao retratar a incoerência
da guerra às drogas: “Assim, se a proibição das drogas resulta em uma guerra
que mata muito mais do que as próprias substâncias, por que insistimos em
proibir arbitrariamente algumas mercadorias e legalizar outras?”.
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Logo, abre-se espaço para as incontáveis violações a direitos funda-
mentais, o que caracteriza o Brasil como um Estado de Exceção permanente.
No mesmo sentido entendeu KARAM (2012), que ao analisar a Lei
11.343/06 (Lei de Drogas) constatou diversos danos causados pelo proibi-
cionismo. In litteris:

As sistemáticas violações a princípios e normas consagrados nas declara-
ções universais de direitos e nas Constituições democráticas, que, presentes
na nova lei brasileira, reproduzem as proibicionistas convenções internacio-
nais e as demais legislações internas criminalizadoras da produção, da dis-
tribuição e do consumo das drogas qualificadas de ilícitas, já demonstram
que os riscos e danos relacionados a tais substâncias não provêm delas mes-
mas. Os riscos e danos provêm sim do proibicionismo. Em matéria de drogas,
o perigo não está em sua circulação, mas sim na proibição, que, expandindo
o poder punitivo, superpovoando prisões e negando direitos fundamentais,
acaba por aproximar democracias de Estados totalitários. (KARAM. 2012.
p. 117).

A norma penal é incoerente quando criminaliza o comércio de deter-
minadas substâncias e continua permitindo a venda – ou até mesmo permite
a promoção – de outras de igual ou maior teor entorpecente ou estimulante.
(VALOIS. 2017).

TORRES (2015. p. 41) vai mais longe, no que se refere ao tratamento
desigual dado aos usuários, ao admitir que os tabagistas são tratados como
consumidores com direitos protegidos, enquanto os usuários de maconha
são estigmatizados e tratados como criminosos, o que “implica violação fla-
grante ao princípio da isonomia”.

Muitas vezes, a proibição do uso ou comercialização de determinada
substância psicoativa não se baseia necessariamente nos benefícios ou pre-
juízos causados à saúde, caracterizando-se práticas totalmente arbitrárias
do exercício do controle regulador e punitivo. (ROSA. 2017).

O que ocorre na prática é que, ao invés de proteger a saúde da popula-
ção – assim como prega o proibicionismo – o controle estatal gera efeitos
inversos: 

Na contramão do que preconiza ideologicamente, o proibicionismo nunca
serviu para proteger a juventude ou a saúde da população. Ao contrário. [...]
No Brasil, tem servido para justificar atuações truculentas e letais por parte
das forças repressivas do Estado, frequentemente dirigidas a determinados
segmentos sociais e orientadas por claros recortes de classe e étnico-raciais.
Servido para legitimar o controle social dos grupos considerados perigosos e,
consequentemente, para acentuar a tendência dominante de criminalização
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da pobreza e dos movimentos sociais, legitimando a ampliação do Estado
Penal e da militarização da vida social. (BRITES. 2015. p. 128).

A marginalização de expressões culturais ocorre através da política de
repressão instaurada, de qualquer ordem ou estilo, que venha a contrariar
os interesses e os costumes da sociedade detentora do poder, criando sujeitos
que devam ser controlados, observados ou removidos. Assim, como bem
analisado por FURQUIM (2014. p. 101), “deixa-se de reprimir o miserável
para reprimir a cultura do miserável, citando de forma metafórica Wacquant,
punir a cultura dos pobres, ou ainda, De Giorgi, a cultura da miséria go-
vernada através do sistema penal”. 

Além de importar as práticas proibicionistas dos Estados Unidos (res-
salvadas as características e razões de punir peculiares apresentadas no de-
correr da presente pesquisa), o Brasil importou também o encarceramento em
massa, que tanto aqui, quanto lá, está diretamente ligado com a fracassada
guerra às drogas. De acordo com WACQUANT (2011. p. 103) “Em 1995, seis
novos condenados para cada 10 eram colocados atrás das grades por portar
ou comerciar droga, e a esmagadora maioria dos presos por esse contencioso
provinha de bairros pobres afro-americanos”. Que se diga ainda que:

Hoje, é possível localizar nos mais distintos Estados ao redor do planeta, a
presença de políticas repressivas destinadas a criminalizar a produção, o co-
mércio e o consumo de drogas, trazendo como consequências a seletividade
penal fundamentada na criminalização da pobreza que resulta no encarcera-
mento em massa, conforme apresentou Wacquant (2001; 2003) ao tratar da
ascensão da população prisional nos Estados Unidos, assim como também po-
demos localizar de forma similar o caso brasileiro no Novo Diagnóstico de
Pessoas Presas no Brasil (Brasil, 2014) e no Mapa do Encarceramento (Brasil,
2015). (ROSA. 2017. p. 264).

É possível identificar de forma nítida que o grupo que sofre com as con-
sequências dessa política criminal totalmente deslegitimada tem cor e con-
dição social definida. Ainda nos Estados Unidos, “jovens negros são dez
vezes mais suscetíveis de estarem em prisões estaduais ou federais do que
jovens brancos”. (DE GIORGI. 2017. p. 4).

Não há nada de novo em dizer que os alvos preferenciais das institui-
ções penais são as classes sociais despossuídas e que são elas que arcam
com os danos da proibição. (FERNANDES; FUZINATO. 2012). De acordo
com DE GIORGI (2006. p. 39) “A história dos sistemas punitivos é, nessa
perspectiva, urna história das “duas nações”, isto é, das diversas estratégias
repressivas de que as classes dominantes lançaram mão através dos séculos
para evitar as ameaças à ordem social provenientes dos subordinados”.
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O Brasil é o terceiro país que mais prende pessoas, atrás apenas dos Es-
tados Unidos e da China. Destaca-se que, 28% das pessoas são presas por cri-
mes relacionados ao tráfico de drogas. Específicamente entre as mulheres, esse
número passa para 62%. Em disparidade com o número de negros em solo bra-
sileiro (53%), do total da população carcerária, os negros somam 64%. Desses
encarcerados, 99% não alcançaram o ensino superior. (BRASIL. 2017).

Como se verificou, se analisado o discurso oficial da guerra às drogas, fa-
cilmente pode ser constatado o seu fracasso. Há de se ressaltar ainda para aquilo
que RODRIGUES (2008) chamou de “fracasso vitorioso”: “O fracasso da proi-
bição, então, potencializa-se em positividade: a guerra perdida contra “as dro-
gas” significa a guerra diariamente renovada e eficaz contra pobres, imigrantes,
negros, camponeses entre outros “ameaçadores”.” (RODRIGUES. 2008. p. 98).

O que acontece é que, ao invés de ser de fato uma guerra às drogas, ou
até mesmo uma guerra contra algumas drogas, esse movimento se manifesta
como uma verdadeira guerra contra aqueles que usam (ou comercializam)
drogas, sendo esse combate direcionado não às substâncias, mas às pessoas.
(BUCHANAN; YOUNG. 2000).

STRECK (2009. p. 115) aponta que os penalistas, em sua maioria, clas-
sificam o direito penal como “discriminatório, seletivo, estigmatizador e
protetor dos interesses das camadas dominantes”, e alerta que não há novi-
dade em dizer isso. Para ele, tecer comentário no sentido de que o direito penal
historicamente criminaliza a pobreza, trata-se de dizer o óbvio. No entanto,
ao que me parece, o óbvio ainda há de ser dito repetidas vezes, e mais ainda,
o debate deve ultrapassar os muros dourados da academia.

Ademais, STRECK (2009) aponta que “a doutrina e a jurisprudência
podem e devem ter um papel muito mais relevante nesse processo de insti-
tucionalizar a integridade, a coerência e a igualdade no Direito, em especial
no Direito Penal”. STRECK (2009. p. 116) vai mais longe ainda, concluindo
que no momento em que a Constituição afirmou que devemos erradicar a
pobreza, não é por meio do Direito Penal que isso deve acontecer, uma vez
que erradicar a pobreza não é sinônimo de erradicar os pobres: “mas isso
também não quer dizer que a pobreza continue a ser criminalizada como se
estivéssemos no século XIX ou nos anos 40 do século XXX”.

Há de ser lembrado, por fim, que não é só no momento da criação da
norma que se verifica a seletividade existente, mas também no estágio da
aplicação da norma. As consequências do distanciamento social, existente
no Brasil e claramente percebido entre aqueles que acusam e julgam em re-
lação àqueles que são acusados e julgados, enaltecem essa seletividade,
assim como já foi assinalado em outra oportunidade: 

Esvazia a compreensão de legitimidade e autoridade, oportuniza preconcei-
tos e favorece a imposição de valores não compartilhados, potencializando o
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processo de criminalização de determinados grupos sociais e, assim, reforça
esse movimento cíclico de combate de classe. (FRANÇA et al. 2016. p. 304).

Aceitemos, pois, o convite de MARRAS (2008), que nos encoraja,
mesmo em meio a um cenário nebuloso, acinzentado e opaco que recobre o
tabu do tema “drogas”. E, instituído e reafirmado pelo senso comum teórico,
tenhamos a bravura de nos “desentorpecer desse tabu”.
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A INTERVENÇÃO NEUROCIENTÍFICA NA ANÁLISE
DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO
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graduanda em Direito
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Resumo: O presente trabalho visa explorar uma possível intervenção da
Neurociência na análise do comportamento criminoso, investigando as
implicações da fusão do campo Neurociência com a criminologia.

Após uma breve revisão da teoria do Homem Delinquente de Lom-
broso, verifica-se ser possível o uso da tecnologia da qual dispõe a neu-
rociência não para prever ou determinar, mas para identificar fatores bio-
lógicos de risco que, aliados a desenvolvimentos psicológico e social
precários, podem levar ao cometimento de crimes. Deste ponto, é inves-
tigada a viabilidade da prevenção de eventual comportamento criminoso
a partir dos fatores identificados.

Assim, propõe-se considerar o crime como um fenômeno biopsicos-
social, estudando-o a partir dos três campos para se chegar a um resul-
tado satisfatório em termos de motivação, capacidade de ação e até
mesmo punição, buscando também identificar os aspectos éticos do uso
desta tecnologia e da aplicação de técnica de repressão destes fatores
de risco de modo efetivo e sem dano.

Palavras-chave: Criminologia; Neurociência; Livre-arbítrio.

Abstract: The following paper seeks to explore a possible intervention of
Neuroscience in the analysis of criminal behavior, investigation the impli-
cations of a fusion between that field and criminology.

After brief revision of Lombroso’s Criminal Man theory, it is found that the
use of neuroscientific technology is possible not to predict or determine, but
to identify biological risk factors that, in line with poor psychological and social
development, can lead to crime committing. From this point, the viability of
preventing eventual criminal behavior from those risk factors is investigated.

Yet, it is proposed to consider crime as a biopsychosocial phenome-
non that should be studied from the three fields so to come to a satisfactory
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result in terms of motivation, action capacity and even punishment, also seek-
ing to identify the ethical aspects of the use of the technology and application
of repression techniques of mentioned risk factors in a way that is effective
and causes no harm.

Keywords: Criminology; Neuroscience; Free-will.

INTRODUÇÃO 
A publicação do Homem Delinquente, em 18761, foi indiscutivelmente um
marco no estudo do crime, posteriormente ficando registrado como um dos
marcos iniciais da criminologia. A extensa pesquisa e o método de análise
empírica empregados por Lombroso, que supostamente realizou mais de
400 necropsias e analisou 6 mil indivíduos vivos integrantes da população
prisional da Itália no século XIX, revolucionou o modo como o criminoso
era visto - tornou-se possível identificá-lo através de sua aparência e com-
portamento característicos.

A evolução das sociedades, e consequentemente do direito penal e dos
estudos no campo da Criminologia Moderna2, levou ao esquecimento do
determinismo assinalado pelo médico italiano. Estes, todavia, sempre o tra-
zem à tona a qualquer sinal de possibilidade de o ser humano não agir con-
forme seu desejo, o que naturalmente ocorreu nos anos 80, quando Benjamin
Libet apresentou resultados de pesquisa realizada para análise do Potencial
de Prontidão - nem mesmo a confirmação de que há poder de veto entre a
tomada inconsciente de decisão e a realização da ação serviu para dissuadir
aqueles que crêem que o homem não escolhe, apenas segue o caminho que lhe
foi designado.

O campo da pesquisa seguiu seu curso, e os sistemas desenvolvidos
pelo e para o homem continuaram seguindo a premissa de que este tem plena
consciência de suas ações - vide prisões, locais onde quem escolhe cometer
crimes paga por eles, e as  eleições, exercício de escolha de nossos repre-
sentantes políticos. No entanto, atualmente com uma abordagem científica
mais avançada, a teoria do Criminoso Nato ainda vive.

Em 2015 Adrian Raine, professor da Universidade de Pennsylvania,
publicou A Anatomia da Violência: Raízes Biológicas da Criminalidade3,
obra que resume 30  anos de pesquisa sobre os déficits na estrutura cerebral
que representam fatores de risco e podem levar um indivíduo ao cometi-
mento de crimes. O “fantasma do determinismo”, como refere Paulo Busa-
to4, volta à equação da qualificação do criminoso.
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O presente artigo, além de traçar um breve histórico do pensamento de-
terminista, busca elucidar algumas questões que permeiam a união da Neu-
rociência ao Direito Penal no modelo em que temos atualmente (A Neuro-
ciência pode ser utilizada na análise do comportamento criminoso?; seu uso
é moral e ético?; quando pode ocorrer?), bem como propor uma análise di-
ferenciada do comportamento criminoso violento e reativo.

1 - O “pAI DA CRIMINOLOGIA”
Cesare Lombroso (1835-1909), frequentemente referido como “pai da Cri-
minologia”, foi um médico psiquiatra italiano que atuou em diversas áreas
no campo da pesquisa.

Em sua obra mais relevante para as disciplinas de direito penal e cri-
minologia, O Homem Delinquente (1876), reuniu os resultados de extensa
pesquisa realizada junto às instituições carcerárias da época, os quais foram
taxativos em classificar certos tipos de características biológicas e compor-
tamentais do homem como criminosas (ou, em termos utilizados pelo autor,
“delinquentes”) - dentre elas, o formato das mãos e cabeça dos indivíduos.

Em outra obra, Lombroso determinou não haver remédios para os “de-
linquentes-natos” adultos, bem como que estes deveriam ser isolados para
sempre, nos casos incorrigíveis, e suprimidos (ou seja, mortos) quando sua
incorrigibilidade os tornasse perigosos demais5.

No Brasil, o também médico Nina Rodrigues6 amparou-se em Lombroso
para realizar estudos acerca da população negra, estudando-a não apenas como
inferior à branca, mas como marginal e perigosa ao restante da sociedade.

O criminoso-nato de Lombroso tinha uma vida fadada ao crime - ele
não podia, dada sua constituição, optar por um estilo de vida diferente.
Assim, pode-se dizer que seu desenvolvimento biológico deteriorado pelo
atavismo era fator determinante de seu comportamento. 

2 - CONTESTANDO A LIBERDADE
A pesquisa que deu origem à “negação” do livre-arbítrio nos termos aqui ana-
lisados foi realizada por Benjamin Libet7 nos anos 80, através de experimentos
cujo resultado sugeriu a inexistência de poder de decisão em seres humanos.
Para tanto, utilizou um modelo de relógio adaptado e eletrodos conectados a
uma máquina de eletroencefalograma e ao indivíduo a ser estudado. O experi-
mento consistia na pessoa, devidamente monitorada pela máquina e em frente
ao relógio, apertando um botão quando surgisse vontade para tanto, bem como
registrando o exato momento em que decidiu apertar o botão.

O resultado obtido foi de que, antes do indivíduo estudado tomar ciên-
cia da decisão de apertar o botão, seu cérebro já manifestava atividade nesse
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sentido em um tempo aproximado de 1.5 segundos antes de a ação ocorrer.
Em síntese, depreendeu-se que, inconscientemente, a decisão de apertar o
botão já havia sido tomada antes de a própria pessoa escolher agir.

Desse modo, em que pese Libet tenha argumentado que o indivíduo
tem o poder de veto antes de externar o impulso (o que recentemente foi cor-
roborado em pesquisas realizadas na Universidade de Medicina Charité, em
Berlim, através de pesquisa realizada pelo Professor Jonh-Dylan Haynes8),
os resultados obtidos foram utilizados para justificar que, em verdade, o ser
humano não tem poder sobre suas ações, reacendendo uma gama de críticas
ao conceito atual de livre arbítrio. 

2.1 A FILOSOFIA pOR TRáS DA LIVRE VONTADE
Quando se fala em “livre-arbítrio”, é importante discorrer brevemente acer-
ca das correntes filosóficas atinentes ao tema, quais sejam:

Livre-arbítrio: entendimento de que o homem tem liberdade em suas
ações e tomadas de decisão; ou seja - é a possibilidade de tomar decisões li-
vres de influências sobre as quais não temos controle. Seu exercício exige
o elemento volitivo - a vontade de agir.

Determinismo: é a compreensão de que tudo no universo é interligado
e determinado por fatores precedentes, ou seja - tudo é uma consequência
de algo que já ocorreu.

Compatibilismo: entendimento segundo o qual ainda há poder de de-
cisão, mesmo com condições pré determinadas.  Desse modo, a responsa-
bilização não é completamente obscurecida pelo determinismo.

Fatalismo (destino): segundo essa filosofia, todos os fatos da vida de-
pendem de força maior, como deuses ou entidades

Considerados estes conceitos,  é possível assumir que a maioria de nós
acredita ter, e acredita que os outros tenham, livre arbítrio (até mesmo as re-
ligiões, quiçá pendendo para o compatibilismo, afirmam que “Deus” deu ao
homem o livre arbítrio e controle sobre sua vida, ao mesmo tempo em que
“guia” seu caminho).

Os sistemas criados pelo homem e para o homem, como por exemplo
a eleição democrática de líderes, a possibilidade de optar dentre as carreiras
disponíveis no mercado de trabalho, logo após ter optado por continuar ou
não uma formação acadêmica,  e o sistema capitalista em si - pilares da so-
ciedade moderna, têm como premissa a chance do indivíduo de escolher.

Remova essa chance e, além de obter uma indignação geral dos envol-
vidos, todos os sistemas perecerão.

Daniel Wegner, psicólogo e professor da Universidade de Harvard, ar-
gumentavam que a vontade consciente (com significado equiparado ao
livre-arbítrio) é uma ilusão, demonstrando como esta pode ser quebrada em
estados alterados de consciência - como, por exemplo, na hipnose ou em
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caso de síndrome da mão alheia9.
Como será explorado adiante, o elemento volitivo é decisivo para a cor-

reta aplicação de punição por um crime - ou seja, a concepção de livre-ar-
bítrio é de suma importância para a punição retributiva atualmente oferecida
pelo Estado.

3 - BREVE pERSpECTIVA NEUROCIENTÍFICA DO CRIME
Adrian Raine, transportando o conceito do criminoso nato para a atualidade,
o caracteriza por seus déficits cerebrais, os quais podem ser verificados em
exames de ressonância magnética, tomografias e similares.

N’A Anatomia da Violência, o autor busca demonstrar como certas al-
terações na estrutura cerebral, em especial lesões, desregulação de neuro-
transmissores e mau desenvolvimento podem acarretar em comportamentos
desviantes e antissociais que, embora aqui o nexo causal ainda não esteja
bem definido, podem levar ao cometimento de crimes. 

Neste ponto, é interessante analisar o caso em que um tumor cerebral
levou um homem “normal”, trabalhador e pai de família, a consumir porno-
grafia infantil até mesmo no ambiente de trabalho; o problema foi parcial-
mente revertido após a realização de cirurgia para retirada do corpo estra-
nho, sendo possível dizer, a grosso modo, que seu cérebro “voltou ao
normal”. Todavia, o tumor voltou a crescer e é a afetar seu comportamento
- por fim, destruindo seu relacionamento10. 

Portanto, como se vê, nem sempre o indivíduo externa uma intenção
criminosa ao cometer um delito. Ele pode apenas estar apresentando uma
resposta violenta à uma patologia ou má-formação, ou ainda seguindo um
impulso sobre o qual não tinha controle - apesar de, por vezes, entender que
o que fazia era errado.

3.1 A pATOLOGIZAÇÃO DO CRIME
No Brasil, quando fica provada a inimputabilidade de um acusado, bem como
a autoria e materialidade de um crime, absolve-se impropriamente (artigo 386,
V, CPP) o réu e aplica-se uma Medida de Segurança (artigo 96 do CP).

Não é o objetivo deste artigo debater acerca do caráter condenatório
(ou não) da Medida de Segurança, mas cabe elucidar do que se trata: a Me-
dida de Segurança é uma espécie de sanção penal aplicada aos inimputáveis
(como se verá, aqueles com doença mental ou desenvolvimento retardado
ou incompleto), visando sua cura através de internação e tratamento. O ar-
tigo 96 do Código Penal prevê o cumprimento da MS em hospital psiquiá-
trico e o tratamento ambulatorial. 

Neste ponto, portanto, é pertinente debater as consequências de uma
patologização, por completo, do crime.
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Considerando todo crime como resultado de uma doença ou disfunção
que afeta o indivíduo que o comete (automaticamente excluindo a noção de
certo ou errado, ou ainda a compreensão do indivíduo sobre o que é ou não
crime11), e supondo que este não teria poder de decisão algum sobre seus
atos, observa-se de fato um retorno aos primeiros trabalhos de Lombroso e
à Escola Positivista.

O Criminoso-Nato deveria ser desde cedo identificado, diagnosticado
e tratado, a fim de evitar a atividade criminosa. De outro modo, o sistema
superlotado não seria o carcerário (cuja existência, inclusive, seria posta à
prova - a pena é aplicada somente aos imputáveis), mas sim o de saúde.

Todavia, não importando a partir de qual ângulo se analise a questão, as
implicações da “identificação” de impulsos criminosos em um indivíduo tão
cedo na vida12 vão desde uma aproximação ao fenômeno da “predição crimi-
nal”, como o que ocorre nas obras de ficção de Minority Report, à segregação
e eugenia, a fim de se atingir uma “sociedade sem crime”.

4 - A VONTADE NO CRIME
Apesar das divergências doutrinárias, o Código Penal brasileiro adota a Teo-
ria Tripartida do Crime, identificando-o como fato típico, ilícito (antijurí-
dico) e culpável. Desse modo, a culpabilização do indivíduo criminoso exige
o dolo - o elemento volitivo na ação.

Removendo o elemento volitivo, o que se verifica quando há aplicação
de um excludente de culpabilidade ao processo, o agente que comete o crime
torna-se inimputável:

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteira-
mente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.13

Nos sistema americano, baseado na common law, observa-se a incidên-
cia das Regras de M’Naughten quando de uma defesa de insanidade. Em
1843, Daniel M’Naughten foi acusado do homicídio de Edward Drummond,
o qual ocorreu pelo que seria conhecido no Brasil como erro de tipo aciden-
tal in persona, uma vez que M’Naughten pretendia assassinar o Primeiro
Ministro, Robert Peel. As Regras tiveram origem, então, durante o julga-
mento de M’Naughten pela House of Lords:

“(...) deveria ser dito aos jurados em todos os casos que presume-se que
todos os homens são sãos, bem como que possuem capacidade racional sufi-
ciente para serem responsáveis por seus crimes, até que se prove o contrário
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a seu favor; e que, para que se estabeleça uma defesa baseada na insanidade,
deve ser provado com clareza que, ao tempo do cometimento do ato, o acu-
sado estava sob um vício de razão tão grande, decorrente de doença mental,
que não saberia a natureza ou qualidade do que estava fazendo; ou, se sou-
besse destes, que ele não sabia que o que estava fazendo era errado.”14

Em alguns países da Europa, as regras são aplicadas dentro da tese de
defesa da Responsabilidade Diminuída (tradução livre de Diminished Res-
ponsability), principalmente em casos de homicídio, podendo levar à redu-
ção de pena ou desqualificação do crime se aceita pela Corte.

Em síntese, a maioria dos sistemas aceita a possibilidade de diminuição
de responsabilidade pelo cometimento de um crime quando fica comprova-
da a impossibilidade de o agente discernir, em razão de uma doença ou in-
capacidade, sobre a natureza de suas ações. 

Por esta análise, não seria impossível o uso de exames de neuroimagem
em uma situação de investigação criminal - resta saber como se daria o ca-
ráter retributivo da “pena” e se esta seria efetiva, uma vez que, de fato, se
estaria buscando remediar a externalização de uma disfunção biológica, oca-
sião em que se retorna ao tratado no  ponto 3.1 deste artigo.

5 - UMA NOVA ANáLISE DO CRIME
Segundo Durkheim, o crime é um fenômeno sociológico “normal, necessá-
rio e útil”15, excluindo-o como característica de uma sociedade doente.

O que se propõe no presente artigo é uma análise biopsicossocial do com-
portamento criminoso violento e reativo (aquele que, ao contrário do proativo
- que planeja suas ações e tem cuidado ao executá-las -, reage de modo vio-
lento à provocação, tem “sangue quente” e age por impulso).

Em primeiro momento, é cabível traçar um panorama dos encarcerados
no sistema brasileiro: Em linhas gerais, são 622 mil pessoas com a liberdade
restringida, sendo 96,3% do sexo masculino; o tipo penal cometido em maio-
ria é tráfico 67% são negros, 32% brancos e 1% “amarelo”. Mais da metade
(53%), não chegou a completar o ensino fundamental.16

A partir deste, salta aos olhos o perfil do criminoso brasileiro: um homem
negro, de cerca de 25 anos, e sem instrução  (pelo menos formal). Não é dizer,
porém, que todos que reúnam estas características acabaram compondo a po-
pulação prisional.

Por certo, são fatores que levam ao cometimento de crime - aqui, prin-
cipalmente, aqueles contra o patrimônio - a condição/classe social, a falta
de estrutura familiar (ambientes violentos e desregrados), a falta de instru-
ção (que, gerando desemprego, praticamente condena o indivíduo à luta pela
sobrevivência; e, ainda, se defasada ou precária, parece desinteressante e
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um meio demorado de atingir objetivos aos olhos de quem necessitaria dela),
a já conhecida seletividade do sistema penal, dentre outros.

Desse modo, observa-se pelo menos três origens e possíveis lentes
pelas quais se pode analisar o crime, agora um fato ocasionado não só pelas
condições sociais, mas pelas experiências individuais do homem e por sua
própria constituição biológica.

Psicologicamente, busca-se analisar o comportamento, emoções, cogni-
ção, personalidade e inteligência do indivíduo, podendo haver foco em como
experiências vividas podem influenciar na tendência para o cometimento de
crimes. Aqui, pode-se também fazer breve análise filosófica sobre a existência
ou não da autonomia humana.

Biologicamente, o foco segue para as constituições genéticas e fisio-
lógicas do indivíduo, o que leva à neurociência. 

Mais de um século após Lombroso elencar características físicas e com-
portamentais que indicavam a personalidade criminosa de seu portador, Raine
e outros pesquisadores contemporâneos relatam haver indivíduos com pre-
disposições biológicas para o cometimento de crime, tais como tipo de defi-
ciência na estrutura cerebral, falha na produção de neurotransmissores (como
dopamina e serotonina), ou até mesmo anomalias genéticas que eliminam a
“trava bioquímica” que regula nosso comportamento.

Das pesquisas relativas à estrutura e formação cerebral, observa-se que
grande parte dos resultados apontam uma relação entre lesões, má-formação
ou a diminuição do metabolismo de glicose na área do córtex pré-frontal no
julgamento e manutenção do autocontrole, enquanto déficits no sistema lím-
bico afetam as emoções, comportamento, motivação (sensação de busca-re-
compensa) e memória de longo prazo17.

Socialmente, e nota-se que, apesar de extensamente debatido o presente
argumento, seu esgotamento ou resolução parecem distantes, criminaliza-
se a pobreza. O sistema brasileiro em sua integridade ignora aqueles com
poucas condições financeiras, praticamente condenando-o a uma vida às
margens (tanto da sociedade quanto da lei), e logo após o punindo por crimes
que, de certo modo, o induziu a praticar.

Ainda, pode ser analisado o fenômeno do “determinismo social” sob duas
óticas que se complementam, quais sejam, o acadêmico  (em estudos de ciên-
cias sociais, direito e criminologia), e o das políticas públicas. Enquanto o sis-
tema se constrói para praticamente forçar aqueles a quem afeta a permanecerem
no mesmo status de origem, a sociologia de alimenta disso para traçar perfis,
como foi feito neste capítulo, e por vezes os utiliza como filtro ou lente para
analisar situações fáticas.

Avshalam Caspi et al.18, após estudo realizado com follow-ups, con-
cluíram que fatores genéticos e biológicos interagem com os sociais para pre-
dispor ao comportamento criminoso, motivo pelo qual não se pode excluir
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completamente a responsabilidade do indivíduo da equação e pelo qual não se
deve analisar o crime a partir de uma única ótica.

Um ponto interessante é que, tanto Raine quanto James Fallon19, obser-
vando resultados de suas próprias imagens cerebrais, identificaram estruturas
e fatores que poderiam significar, se analisados de modo isolado, que ambos
eram criminosos, o que vem a corroborar a ideia de que o resultado da neuroi-
magem, por si só, não é determinante do comportamento de um indivíduo.

“O último exame na pilha era surpreendentemente estranho. Na verdade,
parecia o mais anormal dos exames sobre os quais eu havia escrito recente-
mente, sugerindo que o indivíduo a quem ele pertencia era um psicopata - ou
pelo menos partilhava de uma parcela desconfortável de traços com um…
Quando descobri a quem pertencia o exame, quis acreditar que era um erro…
Mas não houve erro. O exame era meu.” 20

CONCLUSÃO
Levando em conta os dados e fatos apresentados, é possível concluir que a
extensão do auxílio da Neurociência ao Direito Penal permanece em uma
área cinzenta.

É impossível assumir que o problema da criminalidade estaria solucio-
nado com uma intervenção deste modo vinda da área da saúde, até mesmo por-
que não seria plausível analisar o cérebro de cada indivíduo cuja defesa ale-
gasse redução da capacidade.

Em que pese os estudos apontem que há, sim, uma origem biológica para
a violência, também não se pode sustentar a ideia de que essa é a única fonte
do comportamento criminoso. Por certo, a neuroimagem não patrocina algum
tipo de predição criminal, já que fatores ambientais e sociais também influen-
ciam no comportamento de um indivíduo. Portanto, a adoção da possibilidade
de determinismo - seja ele genético, biológico ou social - como único parâ-
metro tampouco é útil na análise do tema.

Quanto ao debate filosófico da existência ou não de livre-arbítrio, do qual
se aproveita apenas o que seria aplicável a lei, observa-se que nem sempre a
biologia anula completamente o julgamento do indivíduo. O que ocorre, por
outro lado, é a diminuição da capacidade de compreensão de certo e errado,
administração de emoções e informações e repressão de impulsos violentos.

Como foi visto, o crime - e mais especificamente a violência - devem ser
estudados a partir de uma perspectiva que o considere como resultado de um
processo biopsicossocial, não apenas para buscar uma retribuição mais efeti-
va, mas também a fim de identificar fatores que possam vir a conduzir o indi-
víduo ao comportamento desviante e fazendo o possível - dentro das medidas
da moral e da ética - para impedir esse resultado. 
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NOTAS

1 LOMBROSO, Cesare. O Homem Delinquente. 

2 Eugênio Zaffaroni, na obra A Questão Criminal (2011), defende que os ma-
nuais de demonologia - tais quais o Malleus Maleficarum - foram os primeiros
trabalhos com teor criminológico.

3 RAINE, Adrian. The Anatomy of Violence: Biological Roots of Crime. 

4 BUSATO, Paulo. Criminologia e neurociências in Criminologias Alterna-
tivas. p. 271

5 LOMBROSO, Cesare. As mais recentes descobertas e aplicações da psi-
quiatria e antropologia criminal. 

6 RODRIGUES, RN. As raças humanas e a responsabilidade penal (1894)
no Brasil e As coletividades anormais 

7 Benjamin Libet foi pesquisador do Departamento de Fisiologia da Univer-
sidade da Califórnia. Nos anos 80, realizou experiências buscando testar o Poten-
cial de Prontidão registrado em 1964 por Hans H. Kornhuber e Lüder Deecke na
Universidade de Freiburgo. 

8 LIBET, Benjamin. Mind Time - The Temporal Factor in Consciousness. 

9 Schultze-Kraft M., Birman D, Rusconi M, Allefeld C, Görgen K, Dähne S,
Blankertz B., Haynes JD. The point of no return in vetoing self-initiated movements. 

10 WEGNER, Daniel. The Illusion of Counscious Will. 

11 WEGNER, Daniel; WHEATLEY, Thalia. Apparen Mental Causation -
Sources of the Experience of Will. 

12 GANDER, Kashmira. The Man Whose Brain Tumour ‘Turned him into a
paedophile’.

13 APPELBAUM, Paul S. e SCURICH, Nicholas, Impact of Behavioral Ge-
netic Evidence on the Adjudication of Criminal Behavior. 

14 GOLDHILL, Olivia. Preschool Precrime: The Disturbingly accurate brain
science that identifies potential criminals while they’re still toddlers
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15 Código Penal Brasileiro. 

16 PENNEY, Steven. Impulse control and criminal responsibility: Lessons
from neuroscience.

17 No original, “(...)the jurors ought to be told in all cases that every man is
to be presumed to be sane, and to possess a sufficient degree of reason to be res-
ponsible for his crimes, until the contrary be proved to their satisfaction; and that
to establish a defence on the ground of insanity, it must be clearly proved that, at
the time of the committing of the act, the party accused was labouring under such
a defect of reason, from disease of the mind, as not to know the nature and quality
of the act he was doing; or, if he did know it, that he did not know he was doing
what was wrong.” Tradução livre.

18 DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. 

19 ALMEIDA, Rudolfo e MARIANI, Daniel. Qual o perfil da população car-
cerária brasileira https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/01/18/Qual-o-per-
fil-da-popula%C3%A7%C3%A3o-carcer%C3%A1ria-brasileira

20 RAINE, p. 76

21 RAINE, p. 78

22 CASPI, Avshalom et al. Childhood forecasting of a small segment of the
population with large economic burden. Disponível em: https://www.nature.com/
articles/s41562-016-0005

23 Neurocientista e professor de psiquiatria na Universidade da Califórnia e
pesquisador, entre outros temas, de disfunções cerebrais que levam à psicopatia.

24 FALLON, James H. A Neuroscientist’s Personal Journey Into the Dark
Side of the Brain. No original: “The last scan in the pile was strikingly odd. In fact
it looked exactly like the most abnormal of the scans I had just been writing about,
suggesting that the poor individual it belonged to was a psychopath—or at least
shared an uncomfortable amount of traits with one....When I found out who the
scan belonged to, I had to believe there was a mistake....But there had been no
mistake. The scan was mine.” Tradução livre.
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INFLUÊNCIAS DO DIREITO COMPARADO NA
ARQUITETURA DA LEI ANTITERRORISMO BRASILEIRA:
UMA ANÁLISE DA LEI FEDERAL Nº 13.260/2016.

Júlia Melo Sebben1

Tatiana de A. F. R. Cardoso Squeff2

Resumo: O terrorismo é um fenômeno que possui muita repercussão no
século XXI, influenciando no modo como as nações atuam perante os seus
jurisdicionados, mostrando-se central a sua positivação para evitar que
condutas sejam cometidas nas suas fronteiras, bem como para julgar os
responsáveis, de modo que estes não restem impunes. Desta forma, notou-
se que o Brasil, com a realização de eventos esportivos em seu território
foi “compelido” a possuir regras mais específicas sobre o tema, fazendo-
o em regime de urgência.Disto advém o presente estudo, o qual tem como
escopo verificar se a lei brasileira contempla empréstimos legislativos de
leis antiterroristas estrangeiras, posto que o ato terrorista nunca fora antes
plenamente tipificado em terrae brasilis. Conclui-se, por fim, que a lei bra-
sileira sofreu pontualmente uma influencia direta de leis espanholas, bri-
tânicas e norte-americanas em diversos pontos. 

Palavras-chave: Terrorismo; Lei Federal 13.260/2016; Patriot Act; Ter-
rorism Act; Ley Orgánica 2/2015.

Abstract:Terrorism is a phenomenon that has much repercussion in the 21st
century, influencing the way in which nations act before the individuals sit-
uated within their jurisdictions, being legal categorization deemed central
to prevent such conduct to be committed in its borders, as well as to repri-
mand those involved so that they do not remain unpunished. Thus, it was
noticed that Brazil, with the realization of great sporting events in its terri-
tory was “compelled” to have more specific rules on the matter, passing
an antiterrorism law in an emergency regime. Deriving from this scenario,
this study intends to verify if the Brazilian law contemplates “legal trans-
plants” of foreign antiterrorist laws, as a terrorist act had never before been
fully prescribed in terrae brasilis. At the end, it is our conclusion that the
Brazilian law has punctually suffered a direct influence of Spanish, British
and North American laws in several points.
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Keywords: Terrorism, Federal Law n. 13.260/2016; Patriot Act; Terrorism
Act; Ley Orgánica 2/2015.

INTRODUÇÃO 
Verifica-se que o terrorismo é um fenômeno que tem muita repercussão no sé-
culo XXI, uma vez que os Estados entendem ser um risco a segurança interna
e internacional, fato que influencia no modo com que gerenciam suas frontei-
ras. Neste cenário, percebe-se a importância de cada país possuir em seu siste-
ma penal um diploma específico que regule tal conduta, tendo, assim, o Brasil,
no ano de 2016, aprovado a Lei nº 13.260, lei antiterrorismo brasileira.

Todavia, o Brasil não é um país que possui em sua história, ao menos
não em seus últimos 30 anos, ter sofrido de atos de terrorismo. Assim, o pro-
blema a ser investigado na presente pesquisa é se há no texto aprovado por
meio da Lei Federal n. 13.260/2016 influência(s) das leis antiterrorismo
emanadas por Estados que foram vítimas de atentados na história recente,
quais sejam, os Estados Unidos (Patriot Act), Espanha (Ley Orgánica
2/2015) e Reino Unido (Terrorism Act 2000).

Vale ressaltar que tais países não foram os únicos que sofreram, em seu
território, atos de terrorismo, posto que a Bélgica e França, por exemplo, já
foram vítimas de casos dessa estirpe. Todavia, a análise se restringiu a tais
legislações, uma vez que, além de serem países que há anos enfrentam atos
de terrorismo em seu território por grupos locais, também sofreram com
atentados terroristas logo após os atentados ocorridos em Nova York, nos
Estados Unidos: em 11 de março de 2004 na Espanha (Madrid), e de 7 de
julho de 2005 no Reino Unido  (Londres).

Para tanto, a partir do método dedutivo, realiza-se uma pesquisa biblio-
gráfica e documental qualitativa, de natureza aplicada e descritiva, verifi-
cando-se pontualmente as reações de cunho legal oriundas destas nações
(ocidentais!) que sofrem com tais atentados. 

1 ANáLISE hISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO NACIONAL
SOBRE TERRORISMO E OS FUNDAMENTOS pARA UMA
(NOVA) LEI (MAIS ESpECÍFICA).
O terrorismo é um fenômeno globalizado, sendo cada dia reportada alguma
ação de grupos terroristas em diversos países. Muito embora o Brasil não
tenha sofrido nenhum atentado terrorista nos últimos 30 anos3, isso não sig-
nifica que seja impossível de o país ser alvo de um atentado terrorista ao
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considerar-se a realidade mundial (LASMAR, 2015), julgando-se necessária
a discussão sobre o enfrentamento penal de tal crime nas diversas nações
que ainda não o fazem. 

No Brasil, tal importância resta demonstrada, por exemplo, com o que
ocorreu em novembro de 2015, meses antes da realização dos Jogos Olím-
picos na cidade do Rio de Janeiro, quando um integrante do Estado Islâmico,
em sua conta em uma rede social, Twitter, afirmou que o Brasil era o próxi-
mo alvo do grupo, tendo a autenticidade do usuário confirmada pela Agência
Brasileira de Inteligência (ABIN), aumentando, assim, a probabilidade de
o país ser vítima de um atentado (ALMEIDA, 2017, p. 153). Fato este que
motivou ainda mais na reformulação da legislação pátria, a qual ainda não
previa, de modo contundente, a proibição de tal conduta. 

Nesse sentido, mostra-se imperioso fazer um retrospecto acerca das
previsões normativas pátrias acerca do tema, como forma de justificar a al-
teração legal havia em 2016, com o advento da Lei Federal n. 13.260 – cerne
do presente estudo.  O primeiro diploma nacional que possui o termo “ter-
ror” em seu texto foi a Lei nº 1 de 1938, que emendou o artigo 122, parágrafo
13, da Constituição de 1937 (ALMEIDA, 2017, p. 141). 

O artigo 122, que fazia parte do título “Dos direitos e garantias indivi-
duais”, todavia, não definia a conduta terrorista, apenas estabelecendo a pos-
sibilidade de aplicar-se a pena de morte aos atos que suscitassem o terror,
como pode se observar in verbis:

Art. 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes
no País o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos ter-
mos seguintes: [...] (13) Não haverá penas corpóreas perpétuas. As penas es-
tabelecidas ou agravadas na lei nova não se aplicam aos fatos anteriores.
Além dos casos previstos na legislação militar para o tempo de guerra, a
pena de morte será aplicada nos seguintes crimes: [...] (h) atentar contra a
segurança do Estado praticando devastação, saque, incêndio, depredação ou
quaisquer atos destinados a suscitar terror [...]. (BRASIL, 1937). [grifou-
se]

De maneira semelhante, a expressão “terror” também foi adotada pelo
Decreto-Lei nº 431 de 1938 cujo objetivo era definir “crimes contra a per-
sonalidade internacional, a estrutura e a segurança do Estado e contra a
ordem social”, afirmando, em seu artigo 2º, que caberia pena de morte nos
seguintes crimes: “[...] (8) praticar devastação, saque, incêndio, depredação
ou quaisquer atos destinados a suscitar terror, com o fim de atentar contra
a segurança do Estado e a estrutura das instituições [...]” [grifou-se] (BRA-
SIL, 1938; ALMEIDA, 2017, p. 142).

Entretanto, este Decreto-Lei, em 1953, foi revogado pela Lei nº 1.802,
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que, em seu artigo 4º, estipulava que a prática de “[...]II - devastação, saque,
incêndio, depredação, desordem de modo a causar danos materiais ou a sus-
citar terror, com o fim de atentar contra a segurança do Estado”, implicaria
na pena de “reclusão de 3 a 8 anos aos ‘cabeças’, e de 2 a 6 anos aos demais
agentes” (BRASIL, 1953; ALMEIDA, 2017. p. 142). Neste mesmo diploma,
que definia ‘os crimes contra o Estado e a Ordem Política e Social’, a palavra
“terror” foi trazida novamente no artigo 16, o qual dispunha:

Art. 16. Fabricar, ter sob a sua guarda ou à sua disposição, possuir, importar,
exportar, comprar ou vender, trocar, ceder ou emprestar transporte por conta
própria ou de outrem, substâncias ou engenhos explosivos ou armas de
guerra ou utilizáveis como instrumento de destruição ou terror, tudo em
quantidade e mais condições indicativas de intenção criminosa. Pena: - re-
clusão de 1 a 4 anos.(BRASIL, 1953) [grifou-se]

Logo, nota-se que mesmo mantendo os mesmos termos, essa Lei reti-
rava do ordenamento a aplicação da pena de morte para esse ato, indo ao en-
contro do que viria a ser proibido em 1966 pelo Pacto Internacional de Di-
reitos Civis e Políticos (ONU,1966, art. 6). Ademais, ao trazer que o uso, a
posse, a transmissão ou a propriedade de certos explosivos e armas poderiam
ensejar em atos terroristas, explicitava, mesmo que indiretamente, uma con-
duta que poderia ser considerada terrorista no Brasil. 

Ato contínuo, em 1967, no Decreto-Lei nº 314 demonstrou-se a inten-
ção de haver a criminalização do terrorismo, em seu artigo 25; porém, tal
“[...] delito não resultou definido, consubstanciando-se, ao fim e ao cabo,
numa cláusula aberta” (ALMEIDA, 2017. p. 142), restando assim positiva-
do no ordenamento jurídico pátrio:

Art. 25. Praticar massacre, devastação, saque, roubo, seqüestro, incêndio ou
depredação, atentado pessoal, ato de sabotagem ou terrorismo; impedir ou
dificultar o funcionamento de serviços essenciais administrados pelo Estado
ou mediante concessão ou autorização:Pena - reclusão, de 2 a 6 anos. (BRA-
SIL,1967)[grifou-se]

Ademais, em 1969, o Decreto-Lei nº 898, “sob a égide do Ato Institu-
cional nº 5”, em seu artigo 28, utilizou a palavra “terrorismo” como um dos
atos passíveis de reclusão de 12 a 30 anos, mas não trouxe em seu texto, tal
como nenhuma das normas anteriormente referidas, o conceito concreto e
objetivo de tal conduta (ALMEIDA, 2017. p. 142; BRASIL, 1969). Além
disso, nesse mesmo diploma legal, a expressão é novamente utilizada no ar-
tigo 46, como se verifica a seguir:
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Art. 46. Importar, fabricar, ter em depósito ou sob sua guarda, comprar, ven-
der, doar ou ceder, transportar ou trazer consigo armas de fogo ou engenhos
privativos das Fôrças (sic) Armadas ou quaisquer instrumentos de destrui-
ção ou terror, sem permissão da autoridade competente:Pena: reclusão, de
5 a 10 anos.anos(BRASIL,1969) [grifou-se]

Outrossim, a lei brasileira mais conhecida até então para lidar com essa
conduta era a Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/1983), que surgiu da
“Doutrina da Segurança Nacional” revogando a Lei nº 6.620/1978 (AN-
DREUCCI, 2017, p. 679), e que terminou por tipificar os atos de terrorismo
em seu artigo 20:

Art. 20 - Devastar, saquear, extorquir, roubar, seqüestrar (sic), manter em
cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado
pessoal ou atos de terrorismo, por inconformismo político ou para obten-
ção de fundos destinados à manutenção de organizações políticas clandesti-
nas ou subversivas. Pena: reclusão, de 3 a 10 anos. Parágrafo único - Se do
fato resulta lesão corporal grave, a pena aumenta-se até o dobro; se resulta
morte, aumenta-se até o triplo. (BRASIL, 1983) [grifou-se]

Novamente, porém, percebe-se que a lei ao se referir aos “atos de ter-
rorismo” não fazia nenhuma especificação quanto à conduta a ser conside-
rada como tal, o que fez com que muito se criticasse a legislação brasileira,
haja vista ser a mesma imprecisa e vaga, violando os princípios da taxativi-
dade4 e da legalidade5 – pilares do direito penal –e dando margem para a
discricionariedade (ALMEIDA; ARAÚJO; GOMES; PINTO, 2017. p. 145;
FINKELSZTEJN, 2017, p. 30).6 Mesmo assim, nada se alterou com o passar
dos anos. A única “modificação” havia no ordenamento pátrio é que, após
alguns anos da promulgação da Lei de Segurança Nacional, a Constituição
Federal brasileira de 1988 foi promulgada, trazendo em seu texto, por duas
vezes, a questão do terrorismo. 

A primeira destas previsões está nos princípios que regem as relações
internacionais brasileiras, em seu artigo 4º, inciso VIII, prescrevendo o re-
púdio ao terrorismo.7Em seguida, enquanto preceito fundamental, em seu
artigo 5º, inciso XLIII8, quando trata dos direitos e garantias fundamentais,
encontra-se a equiparação do crime de terrorismo ao hediondo, afirmando
que tal delito é inafiançável, insuscetível de graça e anistia, respondendo
por ele os mandantes, os executores e quem podendo evitar o resultado se
omitiu (BRASIL, 1988; ALMEIDA, 2017, p. 146; HERZ; AMARAL, 2010,
p. 130; ABREU; ABREU, 2016, p.234-236).

Percebe-se, a partir disso, que a “[...] preocupação explícita na norma
constitucional acerca do tratamento rigoroso de atos terroristas” é constatada
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não só em relação às relações internacionais do Estado brasileiro, mas igual-
mente vinculada à forma de tratamento interno contra o terror, com o obje-
tivo “[...] de inibir benefícios políticos e processuais penais, equiparando o
terrorismo a crime hediondo” (FINKELSZTEJN, 2017, p. 34). Além disso,
o artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição pode ser entendido como um “man-
dado explícito de criminalização e, na condição de norma de eficácia limi-
tada”, demanda a criação de uma lei infraconstitucional para que tal dispo-
sitivo constitucional tenha plena aplicação (ALMEIDA; ARAÚJO, 2017,
p. 160). Afinal, nenhuma conceituação havia sido elaborada até o momento,
o que poderia prejudicar a sua aplicação diante de um caso concreto. 

Assim sendo, considerando isto e frente à realização de eventos impor-
tantes no território brasileiro como as Olimpíadas de 2016, em que há a pre-
sença de vários chefes de Estado, atletas e turistas do mundo todo (NUNES,
2017, p.69), notou-se a necessidade de o país possuir regras mais específicas
sobre o terrorismo, de modo a garantir, de alguma forma, uma possibildiade
maior de punição para quem praticasse atos que provocassem risco e preju-
dicassem a paz social da sociedade brasileira do que àquela até então exis-
tente (ANDREUCCI, 2017, p. 679), conduzindo à aprovação do Projeto de
Lei nº 2.016 de 2015, o qual tramitou sob regime de urgência (CORRêA,
2016, p. 181-185).9

Inclusive, é de se ressalar que o referido projeto de lei apresentava
como justificativa, que:

[...] As organizações terroristas caracterizaram-se nos últimos anos em uma
das maiores ameaças para os direitos humanos e o fortalecimento da demo-
cracia. Atentados em grande escala, praticados por grupos bem treinados, ou
mesmo atos individuais, exercidos por pessoas sem qualquer ligação com
um determinado grupo, aterrorizaram populações inteiras ou determinadas
minorias.  Diante desse cenário, como um dos principais atores econômicos
e políticos das relações internacionais, o Brasil deve estar atento aos fatos
ocorridos no exterior, em que pese nunca ter sofrido nenhum ato em seu ter-
ritório. Dessa forma, apresentamos um projeto que busca acolher na sua re-
dação os principais debates mundiais e nacionais sobre o tema, respeitando
sempre os direitos e garantias fundamentais, com o fim de criar uma lei que
proteja o indivíduo, a sociedade como um todo, bem como seus diversos
segmentos, sejam eles social, racial, religioso, ideológico, político ou de gê-
nero (BRASIL, 2015).

Tal Projeto de Lei foi apresentado pelo Executivo, representado pela
Presidente do Brasil naquele período, Dilma Rousseff, e possuiu como re-
lator o então Deputado Federal Arthur Maia (SD-BA). O projeto em 13 de
agosto de 2015 foi aprovado na primeira votação pela Câmara dos Deputa-
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dos e em 28 de outubro de 2015, o mesmo passou pelo Senado, havendo mo-
dificação de alguns pontos do projeto. Ao retornar à Câmara, em 24 de fe-
vereiro de 2016, foi rejeitado o texto substitutivo do Senado, sendo aprovada
a versão que havia sido votada em agosto de 2015. Por fim, em 16 de março
de 2016, a Presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei Federal 13.260, em
que pese ter vetado oito pontos (CAMBI; AMBROSIO, 2017, p. 243).

Mesmo ocorrendo críticas à respeito da análise do Projeto de Lei, con-
siderando a forma de sua elaboração e aprovação, constata-se que tal diplo-
ma tem grande relevância ao direito penal interno, já que veio atender à ne-
cessidade de tipificar o crime de terrorismo (CORRêA; SCALCON, 2016,
p. 181-185; ABREU, 2016, p. 227). Ocorre que, sabendo da inexistente ex-
periência legislativa brasileira sobre a tipificação do delito em comento, im-
perioso averiguar se referida lei não sofreu influências de outros conjuntos
normativos existentes no direito comparado, o que será feito no ponto a se-
guir. 

2. O CRIME DE TERRORISMO NA LEI FEDERAL N.
13.260/2016 E AS INFLUêNCIAS DAS LEIS AMERICANA,
ESpANhOLA E BRITÂNICA. 

Em 17 de março de 2017 foi publicadaa Lei nº 13.260 de 2016, perfec-
tibilizando o repúdio ao terrorismo e regulamentando o disposto no inciso
XLIII do artigo 5º da Constituição de 1988, porquanto disicplinou o ‘ato ter-
rorista’, dispondo sobre a forma de investigação e processamento do crime
de terrorismo no plano interno e reformulando o conceito de organização
terrorista (ABREU, 2016, p. 237-238), além de alterar a legislação vigente
em determinados pontos, mais especificamente, a Lei Federal nº 7.960 de
1989 no que tange à prisão temporária e a Lei Federal nº 12.850 de 2013
quanto às organizações criminosas (ALMEIDA; ARAÚJO, 2017, p. 159;
CALLEGARI; LIRA, 2016, p. 97).

Tal diploma legal traz em seu artigo 2º a definição de terrorismo, o qual
consiste “[...] na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste
artigo”, tendo por motivo a “[...] xenofobia, discriminação ou preconceito
de raça, cor, etnia e religião”, quando cometidos “[...] com a finalidade de
provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimô-
nio, a paz pública ou a incolumidade pública” (BRASIL, 2016; CALLEGA-
RI; LIRA, 2016, p. 90).

Conforme Callegari a redação dada ao tipo penal de terrorismo neste
diploma legal “[...] não foge à tendência geral de reconhecimento do ele-
mento essencial do crime de terrorismo, qual seja, a mensagem de terror”.
Explica ainda que a lei:
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[...] ao referir, em seu caput, que ocorrerá o ato de terrorismo quando a con-
duta for voltada à ‘[...] finalidade de provocar terror social ou generalizado’,
a Lei reconhece o caráter preponderantemente comunicacional do terro-
rismo, além da indiscriminação ou aleatoriedade desse efeito, pois não pes-
soaliza o alvo da mensagem de terror, direcionada à população em geral
(CALLEGARI; LIRA, 2016, p. 91)

No que tange a conduta em si, a lei enumera, no parágrafo 1º do artigo
2º, o que seriam os ‘atos de terrorismo’, aplicando a estes atos a pena de re-
clusão, de 12 a 30 anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à
violência, sendo elas (BRASIL, 2016):

(I) usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer con-
sigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos,
nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destrui-
ção em massa; [...]
(IV)sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave
ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle
total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação
ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviá-
rias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações pú-
blicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de
geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de ex-
ploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e
sua rede de atendimento;
(V) atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa.
[grifou-se]

Destaca-se que essas condutas, tal como foram dispostas, apresentam-
se muito próximas às leis americana, espanhola e britânica. No que tange a
comparação com a lei americana, nota-se a influência quanto ao uso de ‘me-
canismos cibernéticos’ citados no inciso IV, notadamente com a Section 201
do Patriot Act10, a qual acrescenta à lista do delito de terrorismo a fraude
informática e o abuso informático (PERRINE, 2005, p.176). Apesar disso,
impende asseverar que a própria lei brasileira antes da sanção era ainda mais
próxima à lei americana ao trazer no inciso III, vetado pela Presidente da
República à época, que “interferir, sabotar ou danificar sistemas de infor-
mática ou bancos de dados” também configurariam em atos de terrorismo
(BRASIL, 2016), muito embora tenham sido vetados justamente por ser uma
definição “excessivamente ampla e imprecisa, com diferentes potenciais
ofensivos” (BRASIL, 2016), a qual – subentende-se – já estaria contida na
Lei de Crimes Virtuais (Lei Federal nº 12.737 de 2012 – a “lei Carolina
SUMÁRIO



Dieckmann”) (BRASIL, 2012).11

Já com relação à lei espanhola12, nota-se algumas semelhanças, sendo
a primeira justamente no que tange o uso da internet, posto que, consoante
o artigo 573, parágrafo 2º, do Código Penal o crime de terrorismo também
inclui “los delitos informáticos tipificados em los artículos 197 bis y 197
ter y 264 a 264” (ESPANHA, 2015). Além disso, o artigo 578 do Código
Penal espanhol, a pena irá ser superior para aquele que tenha participado da
execução de um ato terrorista que tenha por consequência descrédito, me-
nosprezo ou humilhação das vítimas dos delitos, ou de suas famílias, quando
as informações forem divulgadas em serviços acessíveis ao público, pelos
dos meios de comunicação, internet ou o por uso de outra tecnologia de in-
formação (ESPANHA, 2015). 

A segunda semelhança refere-se a pena aplicável à pessoa restar no li-
mite do ordenamento jurídico, ou seja, se no Brasil a pena máxima a ser atri-
buída a alguém pelo cometimento o crime de terrorismo restar em 30 anos13,
na Ley Orgánica 7 de 2003 fixou-se igualmente a pena máxima do ordena-
mento espanhol, 40 anos, para o agente que pratica ato terrorista que resultar
em morte (MELIÁ, 2016, p. 104; ALMEIDA, 2017, p. 122). 

Ademais, o apoderamento de meios de transporte como sendo uma
conduta terrorista também tem suas origens na lei espanhola, especialmente
quando considerar-se a Ley Orgánica 2 de 2015, a qual reformou o Capítulo
VII do Código Penal espanhol, vez que trouxe um conceito de ato terrorista
ao ordenamento espanhol, inserido no artigo 573, segundo o qual

[…] [s]e considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito
grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral,
la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el
medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la
Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o
explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aerona-
ves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías[…]
(ESPANHA, 2015) [Grifou-se] 

Não só isso, nessa própria definição, ao citar-se o cometimento de qual-
quer crime grave contra a vida e a integridade física das pessoas, é possível
dizer que a lei espanhola novamente influenciou a redação da lei brasileira,
notadamente em relação ao inciso V da legislação pátria, ao trazer a mesma
previsão. Todavia, não se pode negar que essa previsão, em específico, tam-
bém pode encontrar as suas raízes na própria lei norte-americana anterior-
mente citada, posto que o Patriot Act igualmente prevê, no item 5(A), en-
quanto ato terrorista doméstico, “activities that [...] involve acts dangerous
to human life that are a violation of the criminal Laws of the United States
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or of any State” [grifou-se] (EUA, 2001). 
Por fim, ao citar a possibilidade de (ameaçar) usar, transportar, guardar,

portar ou trazer consigo dispositivos nucleares, biológicos ou afins, perce-
be-se às influências espanhola, de maneira tímida, e britânica, de modo um
pouco diverso. Isso, pois, a citada Ley Orgánica 2 de 2015 trouxe ao pará-
grafo 1ª do artigo 573 do Código Penal espanhol apenas critérios atrelados
à pena quando se tratar da fabricação, tráfico, transporte ou fornecimento
de qualquer forma, além da simples colocação ou uso, de substâncias ou
aparelhos nucleares, radiológicos, químicos, biológicos ou outro desde que
apresente semelhança no que diz respeito ao poder de destruição, de modo
que ela poderá ser de 10 a 20 anos (ESPANHA, 2015).

Já no Reino Unido, cuja legislação antecede os próprios atentados de
11 de setembro (CARDOSO, 2007, p. 111-113), considerados um divisor
de águas quanto à prática de terrorismo em nível mundial (CARDOSO,
2014, p. 127-154), há a tipificação clara da conduta de quem promove ins-
trução ou treinamento para que o agente saiba utilizar armas de fogo, explo-
sivos, ou armas químicas, biológicas ou nucleares (REINO UNIDO, 2000).
Assim, mesmo que não seja igual à brasileira, observa-se que esta inserção
não se mostra fora do comum. 

A influência britânica na definição constante na legislação brasileira,
porém, não se limita a isso. Naquela legislação, datada de 2000, o crime de
terrorismo é conceituado como “the use or threat of action [...] (2)[…] that
(c) endangers a person’s life, other than that of the person committing the
action,(d) creates a serious risk to the health or safety of the public or a
section of the public, or(e) is designed seriously to interfere with or serious-
ly to disruptan electronic system […]” [grifou-se] (REINO UNIDO, 2000).
Assim sendo, entende-se que a agressão contra a vida previsto na lei brasi-
leira também pode ter a sua origem atrelada ao Reino Unido, da mesma
forma que a interferência e/ou o uso da internet e – mesmo que generica-
mente – o apoderamento de transporte no tocante ao risco à segurança do
público em geral que este pode gerar.  

Aliás, a partir das observações acima, impende dizer que o inciso II da
legislação brasileira igualmente vetado pela Presidente quando da sua san-
ção, o qual prescrevia enquanto ato terrorista o “incendiar, depredar, sa-
quear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou
privado” (BRASIL, 2016) não encontra amparo direto em outras legisla-
ções, de modo que o mero apoderamento e/ou sabotagem de meio de trans-
porte mostram-se previsões normativas muito mais alinhadas aos outros Es-
tados que já legislaram sobre o tema, não sendo necessário nomear outras
condutas muito mais amplas para que o crime de terrorismo fosse, enfim,
positivado no Brasil. 

Finda essa primeira análise, mister analisar o restante da Lei Federal
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13.260/16 a fim de avultar outras aproximações existentes para com o direito
comparado. Afinal, além destas condutas que caracterizam os atos terroris-
tas, previstas no parágrafo 1º do artigo 2º, a Lei Federal nº 13.260/16 traz
em seus artigos 3º ao 6º outras condutas que também são consideradas típi-
cas (ANDREUCCI, 2017, p. 680).

O artigo 3º criminaliza condutas em relação à ‘organização terrorista’.
Como refere o artigo, as condutas previstas no tipo penal são “promover,
constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa,
a organização terrorista”14, sendo aplicada a este delito uma pena de reclu-
são, de cinco a oito anos, além de multa (BRASIL, 2016).15 Essa questão é
notoriamente oriunda da lei britânica, a qual tipifica a organização terrorista
como aquela que “[…] (a) commits or participates in acts of terrorism, (b)
prepares for terrorism, (c) promotes or encourages terrorism, or (d) is other
wise concerned in terrorism”, de modo que seus participantes, apoiadores,
financiadores ou aliciadores podem receber uma pena de prisão de seis
meses a 10 anos, além de multa (REINO UNIDO, 2000).

A lei espanhola também prevê a colaboração entre indivíduos para fins
de cometer terrorismo ou facilitar a sua realização como sendo um ato ilícito,
aplicando, tal como disposto em seu artigo 577, a pena de cinco a 10 anos e
multa. Apesar disso, a lei espanhola é bem mais explícita que a brasileira
(ou a inglesa, inclusive), posto que ela esclarece que o ato de colaboração é

[...] la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones, la
construcción, acondicionamiento, cesión o utilización de alojamiento de
prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, la prestación de servicios
tecnológicos, y cualquier otra forma equivalente de cooperación o ayuda a
las actividades de las organizaciones o grupos terroristas, grupos o perso-
nas.(ESPANHA, 2015)

Ato contínuo, o artigo 5º da lei brasileira tipifica os atos preparatórios
de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito (BRASIL,
2016). Nota-se que o ato preparatório é aquele, segundo Andreucci (2017,
p. 680-681), que está fora da esfera de cogitação do agente, mesmo que não
se traduza em início da execução do crime. Para esse delito a pena aplicada
é correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a meta-
de.

Registra-se que essa é uma exceção trazida pela Lei nº 13.260/16, uma
vez que, no direito penal brasileiro, em regra, os atos preparatórios não são
culpáveis, já que a cogitação, o pensamento do agente, é impunível (cogi-
tationis poenam nemo patitur), não havendo delito sem conduta exteriori-
zada (nullum crimen sine actio) (ALMEIDA; ARAÚJO,  2017, p. 238).
Logo, o legislador, para proteger os bens jurídicos nos casos de terrorismo,
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antecipou de maneira ímpar a tutela penal, abrangendo, para os casos de ter-
rorismo, os momentos anteriores da execução (ALMEIDA; ARAÚJO, 2017,
p. 238).

Além disso, a lei brasileira dispõe sobre o auxílio e treinamento a ter-
roristas, considerando essa conduta igualmente antijurídica (ANDREUCCI,
2017, p. 682). Especificamente, no Brasil, quem “recrutar, organizar, trans-
portar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele de sua
residência ou nacionalidade” ou “fornecer ou receber treinamento em país
distinto daquele de sua residência ou nacionalidade” com o propósito de co-
meter atos de terrorismo, comete ‘terrorismo’ para fins legais (BRASIL,
2016, art. 5§1, I e II).16 Todavia, não são essas inovações do legislador bra-
sileiro, vez que a Espanha e o Reino Unido igualmente prevêem tais situa-
ções.

O Código Penal espanhol pune a uma pena de cinco anos a capacitação
do terrorismo, reprimindo, assim, os atos preparatórios (porquanto consi-
derado enquanto tal), como consta no artigo 575 (ALMEIDA, 2017, p. 123).
Essa conduta consiste no treinamento para realização de atos terroristas, re-
cebendo capacitação militar ou de combate, a técnica de desenvolvimento
de armas químicas ou biológicas, de elaboração, preparação de substâncias,
equipamentos explosivos, inflamáveis, incendiários ou asfixiantes, ou es-
pecialmente destinados a facilitar o cometimento de tais infrações (ESPA-
NHA, 2015).

Já a lei britânica, tal com exposto anteriormente entende que a prepa-
ração, por uma organização, para fins de terrorismo é considerado um ilícito
(REINO UNIDO, 2000). Outrossim, traz como crime a conduta do indivíduo
que, de alguma forma, comunica, publica ou tenta extrair informações que
possam ser utilizadas para o cometimento ou preparação de um ato de ter-
rorismo (ALMEIDA, 2017, p. 114). Ainda, prescreve como ilícita a conduta
de quem promove instrução ou treinamento para que o agente saiba utilizar
armas de fogo, explosivos, ou armas químicas, biológicas ou nucleares
(REINO UNIDO, 2000).

Na sequência, o artigo 6º da Lei brasileira tipifica o financiamento do
terrorismo, punindo a conduta de quem “receber, prover, oferecer, obter,
guardar, manter em depósito, solicitar, investir, de qualquer modo, direta ou
indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qual-
quer natureza, para o planejamento, a preparação”, pessoal ou de outrem,
mesmo que em caráter eventual, de ato terrorista, aplicando-se a pena de re-
clusão, de 15 a 30 anos (BRASIL, 2016). No que tange a isso, averígua-se
uma aproximação às previsões normativas das leis britânica e espanhola. 

No Reino Unido (2000), o indivíduo que de alguma forma financia o
terrorismo, fornecendo dinheiro ou convidando um terceiro para fornecer
dinheiro ao terrorista, comete um delito, de modo que a ele será cominada
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pena de seis meses a 14 anos e multa. Na Espanha, o artigo 576 do Código
Penal aplica a pena de cinco a 10 anos e multa do triplo ao quíntuplo do valor
fornecido àquele que, direta ou indiretamente, “[...] recebe, adquiera,
posea, utilice, convierta, transmita o realice cualquier otra actividad con
bienes o valores de cualquier clase con la intención de que se utilicen, o sa-
biendo que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquiera
de los delitos [...]” – pena essa que poderá ser aplicada em grau superior se
chegarem a ser realmente empregados para a execução dos atos terroristas
(ESPANHA, 2015). 

O artigo 8º no Projeto da Lei brasileira afirmava que “se da prática de
qualquer crime previsto nesta Lei resultar dano ambiental, aumenta-se a
pena de um terço” (BRASIL, 2016). Contudo, tal dispositivo foi vetado pela
então Presidente da República pelo fundamento de que tal dispositivo “[...]
não estaria em conformidade com o princípio da proporcionalidade, já que
eventual resultado mais gravoso já pode ser considerado na dosimetria da
pena [...] [além de] o bem jurídico tutelado pelo artigo já conta[r] com le-
gislação específica” (BRASIL, 2016).17 Pode-se, porém, dizer que a tenta-
tiva de inserir-se essa normativa adveio da Espanha, a qual conceitua no ar-
tigo 573 do Código Penal o crime de terrorismo como aquele é cometido
contra “los recursos naturales o el medio ambiente” (ESPANHA, 2015). 

Outra previsão brasileira que encontra amparo nas leis já existentes
noutros países é aquela contida no artigo 12º, a qual autoriza “o juiz, de ofí-
cio, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do de-
legado de polícia ouvido o Ministério Público no prazo de vinte e quatro
horas”, decretar “[...] medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do
investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que
sejam instrumento, produto ou proveito” que decorram dos crimes descritos,
no caso de haver indícios que demonstrem a ocorrência de terrorismo nos
termos da Lei, ressaltando que tal decretação poderá ser feita em todo o mo-
mento da investigação ou na ação penal (BRASIL, 2016).

A Lei 13.260/16 igualmente autoriza a alienação antecipada com a fi-
nalidade de preservar o valor dos bens quando estiverem os mesmos em pe-
rigo, de alguma forma, de deterioração ou depreciação ou em situação que
dificulte a sua manutenção (BRASIL, 2016, Art. 12, §1º). Ademais, o juiz
poderá determinar a liberação destes bens, de forma total ou parcial, direitos
e valores quando for comprovada a licitude de sua origem e destinação, man-
tendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes
à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e
custas decorrentes da infração penal (BRASIL, 2016, Art. 12, §2º). 

Somado a isso, restou positivado que não será concedido nenhum pe-
dido de liberação sem o comparecimento do acusado ou de interposta pessoa
(BRASIL, 2016, Art. 12, §º). Ainda, poderão ser decretas medidas assecu-
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ratórias referentes aos bens, direitos ou valores para reparação do dano da
infração penal antecedente ou da prevista na lei antiterrorismo ou para pa-
gamento de prestação pecuniária, multa e custas (BRASIL, 2016).

Além disso, o juiz, conforme artigo 13º, quando as circunstâncias o
aconselharem, ouvido o Ministério Púbico, nomeará pessoa física ou jurí-
dica que entender qualificada para administrar os bens, direitos ou valores
sujeitos a medidas assecuratórias, mediante termo de compromisso. A pes-
soa resposável por estes bens, segundo artigo 14º, fará jus a uma remunera-
ção que será fixada pelo juiz e prestará, por determinação judicial, informa-
ções periódicas sobre a situação destes bens (BRASIL, 2016).

Essas medidas, muito embora estejam muito mais detalhadas no Brasil,
podem ter a sua origem traçada remotamente à legislação britânica de 2000,
a qual inclui, segundo Scheppele (2004, p. 128), “a section on terrorist pro-
perty, including prohibitions on fund raising and support for terrorist cau-
ses, as well as provisions for seizing Money used for such purposes […]”
[grifou-se]. Ou, ainda, pode-se remeter parcialmente à legislação norte-ame-
ricana. 

Isso porque, na Section 213 do Patriot Act, encontra-se a disposição
atinente aos mandados de busca e apreensão, permitindo o confisco de
quaisquer propriedades ou materiais que, de alguma forma, demonstrem
ofensa às leis dos Estados Unidos – incluindo-se aqueles que foram usados
ou possam ser usados para o cometimento de terrorismo. Além disso, o Pa-
triot Act traz em seu texto a criação de um fundo de indenização e assistência
a vítimas de atos terroristas, com o objetivo de fornecer alívio de emergên-
cia, incluindo assistência contínua às vítimas, cujos valores poderiam ser
oriundos dos bens confiscados (EUA, 2001). 

Por fim, a última previsão da legislação brasileira antiterrorista que se
aproxima das normativas de direito comparado é àquela contida no artigo
18º, cujo objetivo é alterar a lei referente à prisão temporária (Lei Federal
n. 7.960/89), para a inclusão dos crimes descritos na lei em análise no rol
daqueles que são sujeitos a prisão temporária. Assim sendo, para Nucci
(2014, p. 421) a prisão temporária “é uma modalidade de prisão cautelar,
cuja finalidade é assegurar uma eficaz investigação policial, quando se tratar
de apuração de infração penal de natureza grave”, ela se aproxima à “cus-
tody” prevista na Section 236-A da lei norte-americana. 

Isso, pois, o objetivo desta seção é prender o indivíduo que seja (com-
provadamente) suspeito de qualquer atividade atrelada ao terrorismo para
que a investigação não reste prejudicada (EUA, 2001; VIZZOTTO, 2014,
p. 245). A única diferença é que o Patriot Act menciona que o suspeito seria
um “alien”, isto é, um estrangeiro, enquanto a lei brasileira não faz essa dis-
tinção (EUA, 2001).  

Por conseguinte, é claramente possível dizer que o direito comparado
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colaborou, em muito, para a formação da legislação pátria, posto que, das
diversas previsões contidas na Lei Antiterrorismo brasileira são encontradas
nas regras de outros países, em especial da Espanha, do Reino Unido e, em
menor escala, dos Estados Unidos.18 Apesar disso, a lei brasileira também
tem as suas peculiaridades, voltadas à realidade doméstica (cf. SEBBEN,
2017), o que não faz dela uma cópia integral dos demais países, senão a per-
fectibilização de um verdadeiro diálogo normativo, o qual tem como origem
a necessidade de se resguardar os direitos dos indivíduos a partir da confec-
ção de novos arranjos legais para adaptar o ordenamento à realidade mun-
dana, cada vez mais interconectada – o que não significa a importação ir-
restrita de preceitos legais, muito embora presentes na legislação.

CONSIDERAÇõES FINAIS
O objetivo desta pesquisa foi analisar a lei antiterrorismo brasileira,

país sem nenhum ato terrorista executado em seu território nos últimos 30
anos, sancionada em 2016, impulsionada pela realização de grandes eventos
no território nacional como as Olimpíadas de 2016, para entender se possuiu
alguma influência no tratamento penal dado a três países que já sofreram
atos de terrorismo em seu território.

Assim, após analisar as legislações estrangeiras e a brasileira consta-
tou-se, então, que tais diplomas colaboraram para a sua formação, conside-
rando ser possível encontrar similitude de fatos que estão tipificados na le-
gislação pátria que igualmente estão nas legislações dos países aqui
estudadas, principalmente no diploma penal na Espanha e do Reino Unido
e em menor escala a dos Estados Unidos, como por exemplo, a preocupação
de tipificar a conduta em relação à ‘organização terrorista’ e o financiamento
do terrorismo. 

Além disso, percebeu-se que a lei pátria traz em seu texto algumas pe-
culiaridades voltadas à realidade doméstica, uma vez que dispôs, por exem-
plo, da forma de investigação e processamento do crime de terrorismo no
âmbito interno de maneira distinta das demais legislações, o que demonstra
não ser uma mera cópia das demais legislações, muito embora apresente em
muitos momentos ter se inspirado no direito comparado, sendo, por força
disso, considerada fruto de um verdadeiro diálogo normativo, com o intuito
de resguardar os direitos fundamentais daqueles que estão no território na-
cional, seja para grandes eventos desportivos ou não, sem perder a própria
“identidade nacional”.
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3 Impende notar que durante a ditadura militar, os atos levados a cabo por
grupos contrários ao regime foram taxados como terroristas (mesmo que domés-
ticos), como o Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR8) e Vanguarda Ar-
mada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares) (Cf. CARDOSO, 2007). 

4 Ana Cláudia da Silva Abreu e Gulherme Schroeder Abreu explicam que
“[o] princípio da taxatividade impõe uma técnica legislativa que permite a máxima
objetividade do processo de concretização judicial do tipo de delito, a limitação
das cláusulas gerais e dos elementos normativos do tipo através do reenvio à va-
loração social e normas cuja existência e cujo conteúdo são empiricamente con-
troláveis”. (ABREU; ABREU, 2016, p. 238).

5 Verifica-se que o princípio da legalidade se encontra no artigo 5º, inciso
II, da Constituição Federal de 1988, o qual afirma que “ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. (BRASIL, 1988)
Ainda, tal princípio pode ser encontrado, no artigo 15 no Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos de 1966 (no Brasil, Decreto nº 592/92), o qual afirma
que“1. ninguém poderá ser condenado por atos omissões que não constituam de-
lito de acordo com o direito nacional ou internacional, no momento em que foram
cometidos. Tampouco poder-se-á impor pena mais grave do que a aplicável no
momento da ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei estipular
a imposição de pena mais leve, o delinqüente deverá dela beneficiar-se. 2. Ne-
nhuma disposição do presente Pacto impedirá o julgamento ou a condenação de
qualquer individuo por atos ou omissões que, momento em que forma cometidos,
eram considerados delituosos de acordo com os princípios gerais de direito reco-
nhecidos pela comunidade das nações.” (BRASIL,1992).

6 Como referido, o entendimento majoritário da doutrina entende que tal dis-
positivo é um tipo penal aberto, violando, assim, o princípio da legalidade, pela
falta de definição a respeito de seu conteúdo. Todavia, há alguns doutrinadores,
como o professor Fernando Capez, que entende que o terrorismo encontra-se “de-
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vidamente” tipificado na Lei de Segurança Nacional em seu artigo 20, mesmo
sendo um tipo penal aberto, por não ofender o princípio da Reserva Legal (KIS-
HIMA, 2017, p. 128).

7“Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações inter-
nacionais pelos seguintes princípios: VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo”
(BRASIL, 1988).

8.“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: 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 man-
dantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem” (BRASIL, 1988).

9 Vale destacar que a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil antes mesmo
da aprovação da referida lei, influenciou a aprovação da lei antiterrorismo brasileira,
uma vez que, como declarado pelo próprio Diretor da ABIN, Luiz Alberto Sallaberry,
durante tal evento o órgão impediu, com o auxílio dos órgãos de inteligência, Forças
Armadas, Ministério da Justiça e de algumas secretarias estaduais de segurança, a
realização de ataques terroristas ao identificar suspeitos e seus planos de forma an-
tecipada, fato que aumentou a preocupação de ataques terroristas no território nacio-
nal. Apesar disso, sentiu-se a falta de uma legislação que garantisse uma punição
adequada para o caso de concretização de um atentado (STOCHERO, 2017).

10Em resposta aos atentados de 11 de setembro de 2001, o então Presidente
dos Estados Unidos, George W. Bush, aprovou o USA Patriot Act, sigla para
“[u]nitingandStrengtheningAmericabyProvidingAppropriate Tools Required-
toInterceptandObstructTerrorismActof 2001”, sancionada em 26 de outubro de
2001 (EUA, 2001; VERVAELE, 2014, p. 32).

11 Crimes virtuais poderiam ser definidos como “atos dirigidos contra um sis-
tema de informática, tendo como subespécie atos contra o computador e atos contra
os dados ou programas de computador. Atos cometidos por intermédio de um sis-
tema de informática e dentro deles incluídos infrações contra o patrimônio; as in-
frações contra liberdade individual e as infrações contra a propriedade imaterial”
(FERREIRA, 2005, p. 26) – restando, logo, muito próximo ao que a lei antiterroris-
mo pátria preveria, em que pese não trazer nenhuma alusão à ato de terrorismo .

12 O terrorismo é um fenômeno que causa grande preocupação à Espanha,
sobretudo durante as últimas décadas, especialmente pelos atos cometidos pelo
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ETA (no português, Pátria Basca e Liberdade), terem sido bastante violentos, prin-
cipalmente a partir dos anos 60, na busca por independência/autodeterminação
(MELIÁ, 2016, p. 103; CRETELLA NETO, 2008, p. 409-411). Contudo, não se
pode negar que a Espanha também tem sofrido com os atos terroristas levados à
cabo por fundamentalistas islâmicos, notadamente em 11 de março de 2004 (CAR-
DOSO, 2007, p. 97-99).

13 O artigo 7º da lei pátria aduz as causas de aumento de pena a qualquer
conduta terrorista que resultar em lesão corporal grave, aumentando-se a pena de
um terço, e se resultar morte, aumentando-se a pena à metade (BRASIL, 2016),
aproximando-se da legislação espanhola nesse interim, em que pese haver o má-
ximo de 30 anos para o cumprimento de pena no Brasil.

14Tal tipo penal se trata de tipo penal misto alternativo, ou seja, na ocorrência
de mais de uma conduta, no mesmo contexto fático, será caracterizado um único
crime, respondendo assim o sujeito ativo a apenas um único crime. (ALMEIDA;
ARAÚJO, 2017, p. 232-233).

15Todavia, nota-se que tal dispositivo não conceitua o que é organização ter-
rorista, sendo necessário observar o conceito trazido no artigo 1º, parágrafo 1º,
da Lei Federal nº 12.850 de 2013 (ALMEIDA; ARAÚJO, 2017, p. 232), redigido
nos seguintes termos: “[...] § 1ºConsidera-se organização criminosa a associação
de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela di-
visão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indi-
retamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais
cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter
transnacional” (BRASIL, 2013).

16 Frisa-se que o parágrafo 2º do artigo 5º dispõe que, nas hipóteses do pa-
rágrafo anterior, caso tais condutas não envolvam treinamento e viagem para paí-
ses distintos daquele que seja a sua residência ou nacionalidade, a pena aplicada
será correspondente ao delito consumado, diminuída de metade a dois terços
(BRASIL, 2016).

17 A lei específica a que a Presidente referiu-se é a Lei Federal nº 9.605/08,
que, no artigo 8º, trata das condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

18 Pode-se inferir que isso se dá em razão das inúmeras críticas feitas ao Pa-
triot Act no que diz respeito aos limites impostos às liberdades individuais em prol
da manutenção da segurança coletiva (CARDOSO, 2008; CARDOSO 2014). 
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ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
NUEVAS ESTRUCTURAS JURÍDICAS PARA UN
CONSENSO GLOBAL

Alina Celi Frugoni1

Resumen: Los desastres ambientales, colocan al cambio climático y los
procesos de adaptación, como uno de los mayores desafíos jurídicos y
políticos, actuales. El Convenio Marco sobre Cambio Climático y el Pro-
tocolo de Kioto, centraron los esfuerzos de la comunidad internacional,
en la distribución del peso de la crisis, entre los Estados partes del conve-
nio; atemperados, mediante ventajas jurídicas y económicas. Con la
firma del Acuerdo de París y el retiro de los EE.UU del convenio, cobra
relevancia la dimensión política. Ello obliga a nuevas relecturas desde el
Derecho Ambiental (Internacional), a modo de contribución con el Dere-
cho relativo a los Desastres, aún incipiente, pero capaz de abordar las
consecuencias negativas del cambio climático y los procesos de adapta-
ción. El objetivo de este estudio, es el análisis de la problemática de la
adaptación al cambio climático, desde una perspectiva constructivista
del derecho y de la teoría de las relaciones internacionales. Se espera
una contribución a partir de la comprensión de la nueva realidad social
y política global y su incidencia en el Derecho.

Palabras clave: cambio climático; Derecho relativo a los Desastres; rela-
ciones internacionales.

Resumo: As catástrofes ambientais colocam os processos de mudança cli-
mática e de adaptação como um dos maiores desafios legais e políticos
atuais. O Acordo-Quadro sobre as Alterações Climáticas e o Protocolo de
Quioto, centrou os esforços da comunidade internacional, na distribuição
do peso da crise, entre os Estados partes no acordo; temperado, através de
vantagens legais e econômicas. Com a assinatura do Acordo de Paris e a
retirada dos EUA do acordo, a dimensão política se torna relevante. Isso re-
quer novas re-interpretações da Lei Ambiental (Internacional), como contri-
buição para a Lei sobre Desastres, ainda incipiente, mas capaz de abordar
as conseqüências negativas dos processos de mudança climática e adap-
tação. O objetivo deste estudo é a análise do problema da adaptação às
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mudanças climáticas, a partir de uma perspectiva construtivista do direito
e da teoria das relações internacionais. Espera-se uma contribuição da
compreensão da nova realidade social e política global e sua incidencia
no direito.

Palavras-chave: mudança climática, Direito de desastres, relações inter-
nacionais.

I INTRODUCCIÓN.
La celebración del Acuerdo de París el día 5 de noviembre de 20162, exige  de
una serie de reflexiones con el propósito de avanzar sobre la observación del
sistema jurídico y en particular sobre los aspectos vinculados a las normas de
carácter ambiental en el contexto internacional, y otras incidencias jurídicas
como la conformación de la disciplina, Derecho relativo a los Desastres, para
la ordenación jurídica a escala global de los efectos del cambio climático, en
particular de la adaptación al cambio climático y atención de emergencias y
desastres ambientales.

El cambio climático no es únicamente un problema político, jurídico, o
cultural, se trata por el contrario de  un problema de la civilización, conse-
cuencia del modo de vida; en concreto de la construcción de las bases de la
civilización actual; por ello no es del todo correcto, afirmar que la salida de
los EE.UU. del convenio de París, implica el fracaso de un proceso que fuera
en sí mismo, laborioso tendente a la obtención de compromisos internacio-
nales como lo fue el Convenio de Paris. La construcción de la civilización
no es únicamente atribuible a un país, aún cuando sea el más importante, el
resto de la humanidad puede asumir la tarea de reconducir dichas bases.

Ante la limitación del Derecho ambiental para hacer frente a las con-
secuencias del cambio climático, surge la disciplina del Derecho relativos
a los desastres, de la que se espera una ordenación jurídica aplicable a todos
los países, que abarque, en particular de los desastres ambientales a escala,
y emergencias capaces de comprometer las poblaciones, el desarrollo eco-
nómico sostenible, el patrimonio natural y el aprovechamiento de las actua-
les y futuras generaciones del medio ambiente.

La adaptación al cambio climático concebida como conjunto de medi-
das, ante los riesgos y daños ambientales derivados del cambio climático,
constituye materia fértil para el Derecho relativo a los desastres, en el sen-
tido que dichos riesgos y daños de carácter muchas veces difusos, otras no,
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son considerados de alto impacto en la población local, sistemas económicos
y en el desarrollo sostenible global.

Por su parte, es notorio que  el contexto de las relaciones internacionales
favorece un debate jurídico que supera el ámbito de las conferencias interna-
cionales. La sobredimensión de la crisis climática, llevada a espacios interna-
cionales, tiene la virtud de exponer y democratizar dicha crisis, complejizando
la realidad a tal punto que se incrementan las posibilidades de resolución de
los conflictos planteados, en ámbitos más reducidos, como el ámbito regional
y local. En tal sentido puede decirse que la salida de los Estados Unidos del
compromiso asumido en el Convenio de París, no una cuestión de la comunidad
internacional a debatirse únicamente en el ámbito de las Naciones Unidas; sino
un conflicto mundializado de la civilización en su conjunto, que extravasa
dicha frontera institucional; este es tal vez el aspecto más relevante y positivo
de la cuestión. El empoderamiento de la sociedad civil, no opera a través de
los representantes de Estado, ni necesariamente a través de las organizaciones
no gubernamentales, que asisten a las reuniones de las conferencias interna-
cionales y que representan o no los intereses ciudadanos particulares. Las ma-
nifestaciones de descontento, otros niveles de exigencia y conformación de
otras voluntades se amplían a nuevos contextos situados en el ámbito global
dentro del sistema social.

De este modo la teoría de las relaciones internacionales, y a partir de
enfoques constructivistas supone una base desde la cual abordar las nuevas
necesidades sociales globales y nuevas estructuras jurídicas que respondan
a la actual realidad. El Derecho relativo a los desastres, como disciplina in-
dependiente puede a partir de este enfoque constituir sus bases, desde los
ámbitos globales e internacional y ser capaz de dar respuesta, a la sociedad
colectiva en los procesos de adaptación al cambio climático, además de la
gestión de los riesgos ambientales y daños difusos a escala global. Para ello
son necesarios el desarrollo de nuevos contextos y enfoques jurídico, a par-
tir de los cuales, el Derecho relativo a los desastres se enriquece de este
nuevo debate, en medio de un proceso de gestación, como disciplina inde-
pendiente, muy próxima al Derecho ambiental, pero con elementos consti-
tutivos propios que suponen como mínimo la adopción de los principios ya
existentes y la elaboración de reglas ordenadoras de su principal objeto: la
prevención de los desastres y el desafío de los riesgos y daños ambientales
de envergadura. 3

2  CONVERGENCIAS DEL DEREChO, LAS RELACIONES
INTERNACIONALES y LOS pODERES SOCIALES.
Las medidas de adaptación al cambio climático, se inscriben en un contexto
de daño ambiental difuso. El grado de complejidad fáctica, se revela en las
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limitaciones del ordenamiento jurídico; desde los institutos de la responsa-
bilidad jurídica ambiental, pasando por los límites del derecho internacional
e interno. El motivo principal se atribuye a las características de los riesgos
y daños, difusos y por lo tanto indeterminados en su origen (fuente), alcance
(dimensiones, magnitud) y consecuencias (impactos ambientales, presentes
y futuros, para las actuales y próximas generaciones). Delante de esta rea-
lidad, básicamente dos han sido los avances ensayados jurídicamente; el pri-
mero de ellos se fundamenta en el principio de prevención, lo que implica
la adopción de medidas públicas a través de planes y políticas sectoriales;
el segundo avance representativo supuso la adopción de la responsabilidad
jurídica objetiva (civil y administrativa) sin que sea necesaria la comproba-
ción, de la de la existencia de dolo o culpa. 

Por otra parte es posible que en las próximas décadas y ante el aumento
de daños ambientales difusos, los distintos ordenamientos jurídicos naciona-
les, sacrifiquen en cierta medida el grado de seguridad jurídica de sus sistemas
de responsabilidad, dando paso a una flexibilización de algunos de los ele-
mentos esenciales de la responsabilidad jurídica, como es el nexo causal, en
ciertos casos de daños de entidad y aún en casos de normas específicas de res-
ponsabilidad ambiental, cuyo enfoque tradicional se mantiene.4

El problema de la dependencia de la responsabilidad jurídica con el prin-
cipio de causalidad, se incrementa en caso de catástrofes ambientales natu-
rales, es decir aquellas generadas por los llamados riesgos de la civilización
y que no derivan de un manejo antropocentrista determinado, como puede
ser una actividad industrial, por ejemplo. También en estos casos, ciertos sis-
temas jurídicos cierran el paso a la aplicación de normativa, como en España,
que expresamente excluye del ámbito de aplicación de la responsabilidad
medioambiental, a dichos eventos.5

Según señala R. Martín Mateo (2003, p.268) salvo en caso de preven-
ción de daños producidos por energía nuclear, materia sobre la cual existen
acuerdos internacionales válidos para el sector occidental de la economía
de mercado, es notoria la ausencia de un marco supranacional en relación a
los daños ambientales difusos. A ello  ha de agregarse, hay que agregar, que
la problemática del clima, requiere de una organización a escala planetaria,
como es el caso las Naciones Unidas, con escasos recursos jurídicos y eco-
nómicos para encarar a escala global esta problemática universal (Martin
Mateo, 2003, p.220). Es claro que el modelo de Derecho internacional tra-
dicional, no está respondiendo a las necesidades ambientales y climáticas
actuales, sobre todo si se tiene en cuenta que involucra la seguridad que ex-
cede cuestiones ambientales como bien señala, Rosa Giles Carnero (2016,
pp.315-338).

La carencia de medios jurídicos de las Naciones Unidas recaen sobre
varios aspectos sin aparente solución, como ser las diferentes condiciones
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de los Estados que son tratados en condiciones de igualdad, lo cual resulta
una incongruencia jurídica insalvable de momento. El ejemplo del retiro de
Estados Unidos del Convenio de París, deja entrever el peso político de las
naciones por  encima de las jurídicas de Estados de menores dimensiones,
condicionando los resultados de la aplicación del convenio.  Como bien afir-
man Casanova y Moreso (1994, pp. 223-225), si los Estados no se auto-obli-
gan o auto-limitan dando lugar a la aplicación de sanciones, es fácil reco-
nocer la reafirmación del perimido, modelo jurídico de John Austin, en base
a que el soberano crea todo el derecho positivo sujetando a los súbditos, pero
excluyéndose a sí mismo. 

Es posible a partir de esta observación sobre el comportamiento de la
comunidad internacional, percibir que el poder de los Estados a través de su
soberanía o economía, incide gravemente en el futuro del planeta y la huma-
nidad. En este sentido conviene recordar las afirmaciones de Manuel Atienza
(2012, pp.152), sobre el vínculo del Derecho con el poder y su complejidad,
que entre otras cosas conecta, el poder ideológico y el económico, desde di-
versas perspectivas, incluidas las normas e instituciones jurídicas, producto
de ese poder. Atienza (2012, p. 155), al analizar la tipología del poder y en
referencia al “poder comunicativo” de Habermas, destaca la cualidad de este
tipo de poder, orientado a la negación de las relaciones asimétricas, a través
de la interacción con otros y de la influencia recíproca, en un contexto de diá-
logo racional superadas las barreras de los poderes políticos, ideológicos y
económico; esta clase de poder es el requerido para soluciones al problema
del cambio climático. Como se verá en el contexto de las actuales relaciones
internacionales, es posible este tipo de construcción a partir de la sociedad
internacional globalmente concebida; capaz de contener temas que ordina-
riamente son de agenda internacional, en el seno de nuevas modalidades co-
municativas de carácter, globales.

Sin embargo las insuficiencias jurídicas del Derecho internacional han
favorecido, en cierto modo el cambio de los procesos de comunicación glo-
bales, a partir de los cuales es posible la construcción de resoluciones, que
posteriormente pueden ser llevadas al ámbito jurídico internacional, con el
fin de adoptar reglas, que satisfagan los diversos intereses representados.
De este modo, el déficit del Derecho internacional, en aspectos de coercibi-
lidad, indiferenciación jerárquica normativa y ausencia de un poder sobe-
rano, ha facilitado como afirma J. Eduardo Faría (1999, p.127),  que las téc-
nicas jurídicas se orienten hacia “la composición de los intereses, garantía
de coexistencia y a estrategias de cooperación”. 

La construcción de nuevos espacios de debate y de observación de la opi-
nión pública, se da a través de complejos procesos comunicativos, que cues-
tionan y exigen la reorientación de acontecimientos políticos, desde la escala
global hacia la nacional o regional, bajo la forma de una presión participativa,
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mediante el uso entre otras cosas, de redes sociales. El sistema político, opera
en relación al sistema jurídico, y hacia estos nuevos ámbitos en que se organiza
el debate social y son cuestionadas, la acción pública de un modo permanente.
Es a través de lo que Niklas Luhmann (2011, p.172), denomina observación
de observación, que la política construye sus programas de actuación, obser-
vando la opinión pública y preparando el modo en qué será abordada por los
medios de comunicación; sobre todo teniendo en cuenta la paradoja señalada
por Luhmann (2016, p.561) que en la concepción de soberanía del pueblo, el
pueblo no puede decidir, convirtiéndose, las formas en cómo ha de decidirse,
en una cuestión política. 

3 EL CONTExTO DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES COMO FACILITADOR DEL
DESARROLLO JURÍDICO pARA LA ADApTACIÓN AL
CAMBIO CLIMáTICO.
El Convenio marco sobre cambio climático y el Convenio de París, definen
al cambio climático como amenaza y como problema común de la humanidad,
que apremia a las sociedades humanas y al planeta, para lo cual es necesaria
de  la cooperación más amplia de todos los países, con el fin de elaborar –
como expresa el Convenio de Paris- una respuesta internacional que sea tanto
efectiva como apropiada, orientada a reducir las emisiones mundiales de gases
de efecto invernadero. 

Las observaciones de Celestino del Arenal (2014, p.125), sobre la teoría
de las relaciones internacionales actual, echan luz al contexto en que se de-
baten temas de interés global y las nuevas reglas de reparto de poder, expe-
riencias frente a las que el Derecho no es ajeno. La sociedad internacional
actual,  en permanente crisis y cambio, se destaca por el protagonismo de ac-
tores transnacionales, que actúan en un ámbito oscilante entre el estatocen-
trismo y el multicentrismo; el avance de la globalización se percibe en su
“instantaneidad, la ubicuidad y la interconectividad con efectos sistémico”
y ello como afirma el autor citado, es esperanzador con respecto a las rela-
ciones internacionales y a la aparición de “nuevos instrumentos analíticos de
la sociedad internacional”. 

La transformación es profunda y el proceso representa un cambio cua-
litativo para la humanidad, si se observan los factores físicos de conexión
de los actores sociales, como la superación del tiempo y del espacio a través
de los procesos de comunicación, condicionando el ejercicio del poder de
estos actores (Del Arenal, 2014, p.127).

La sociedad internacional como contexto en que se desarrollan los debates
y soluciones relativos al cambio climático y a la adaptación, se inscribe dentro
de una profunda crisis global y duradera a partir del año 2007; el creciente
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poder de los actores transnacionales incluyendo a los propios individuos,
empoderados como parte del proceso de la globalización, consecuencia del
surgimiento de una “sociedad global o de una ciudadanía global”, colocando
de este modo de manifiesto el debilitamiento de la hegemonía de Occidente
y “la erosión de la posición central y directiva de los EE.UU. En breve el
poder se distribuye de otra forma. (Del Arenal, 2014, p. 142). 

Pero además como afirma Esther Barbé (2016, p.137) la sociedad inter-
nacional actual, es anárquica y ordenada al mismo tiempo, heterogénea, in-
terdependiente y compleja. Esta heterogeneidad está dada por la presencia de
cada vez más,  un incremento de actores en dichas relaciones internacionales;
lo  que viene a complejizar las mismas. Ello se percibe en las conferencias in-
ternacionales, de las Naciones Unidas y en el debate del cambio climático, en
las que participan entidades empresariales, grupos sociales organizados, y re-
presentantes de otros organismos y organizaciones internacionales involucra-
das en los procesos de decisión superando la naturaleza soberanista de los Es-
tados y generando espacios de interdependencia política que conlleva a
complejos procesos comunicativos. Específicamente el Convenio de Paris,
en el numeral V (Interesados que no son Partes), acoge con satisfacción los
esfuerzos de todos los interesados no-Partes en el convenio, incluida la socie-
dad civil, sector privado y otras instituciones financieras, así como autoridades
sub-nacionales. 

Ya con respecto a la interdependencia de los actores sociales en la ór-
bita internacional, (en particular en las Naciones Unidas), como afirma Esther
Barbé (2007, p.138), la interdependencia existente en la sociedad internacional,
no significa necesariamente “dependencia mutua” y se traduce especialmente
en el ámbito económico y tecnológico. Esta observación aparece, representada
en el Convenio de Paris, en las referencias al “Desarrollo y transferencia tec-
nológica”, “Financiación”, “Fomento de la capacidad”, así como en la “Acción
reforzada en el período anterior a 2020”.

La naturaleza transfronteriza de problema, requiere de soluciones no
solamente estatales o internacionales sino trasnacionales. Parece pues, apro-
piada la distinción que surge del concepto de sociedad internacional global
mencionada por Esther Barbé (2016, p. 141) que parafraseando a S. Hoffman,
observa la existencia de una diferenciación básica que implica dos realidades:
la primera como conjunto interestatal y la segunda como la sociedad trasna-
cional, conformada con las relaciones, que superan las fronteras estatales y
se realizan entre los individuos y los grupos; concretándose un modelo social
internacional que define E. Barbé (2016, p.143) como un “complejo de rela-
ciones sociales que distribuyen el poder a nivel mundial”.

La ordenación jurídica del daño ambiental se orienta hacia dos tipos
de normas; la de naturaleza netamente ambiental; a vía de ejemplo, la ya ci-
tada Ley 26/20076 de 23 de octubre, sobre Responsabilidad Medioambiental
SUMÁRIO



en España, cuyo el artículo 4.b), excluye del ámbito de aplicación de sus nor-
mas, situaciones provenientes de “fenómenos naturales de carácter excep-
cional, inevitable e irresistible” y un segundo tipo de normas que se encarga
de las consecuencias del daño y riesgos difusos y ajenos a la participación
humana, situaciones de emergencia y desastres, que pasa a estar regulada,
por ejemplo en España, a través del Sistema de Protección Civil Español. 

Bajo ciertas características expresadas por Fernando Talavera Esteso
(2013, p. 38), el Sistema de Protección Civil Español, “mantiene acoplados
los distintos componentes por medio de objetivos globales compartidos, in-
formación y coordinación recíproca”, destacando la importancia de la libre
cooperación que viene, en estos casos, a substituir a las imposiciones unitarias
de las organizaciones, como a las competencias compartidas de los diferentes
órganos funcionando en un modo caótico.

La comunidad internacional viene trabajando en las últimas décadas
con la intención de orientar y dirigir la acción de los países de un modo co-
herente y efectivo en caso de desastres. La Asamblea General de Naciones
Unidas, por resolución nro. 46/1827, establece principios y un marco para la
asistencia humanitaria. Entre dichos principios, se recoge la asistencia hu-
manitaria, fundamental para las víctimas de desastres y otras emergencias,
debiendo llevarse a cabo en base a principios de humanidad, neutralidad e
imparcialidad; con respeto a la soberanía del Estado que la padece, y debien-
do preservarse la integridad territorial y la unidad nacional de los Estados de
conformidad con la Carta de NN.UU., para lo cual se requiere del consenti-
miento del país y antes que nada su solicitud de ayuda. Asimismo, existe una
clara relación entre la emergencia, y el desarrollo que -destacados la resolu-
ción nro. 46/182- por lo que las medidas de emergencia que se adopten, deben
ser planificadas de tal forma que puedan considerarse un paso hacia el des-
arrollo a largo plazo.

En relación a aspectos institucionales, se crea el Comité Permanente
entre Organismos (IASC) con el fin de fortalecer la instancia de coordina-
ción y ayudar a la toma de decisiones entre los organismos participantes,
sobre todo en lo relativo a situaciones de emergencias y desastres complejas;
esta instancia se conforma con organismos de las Naciones Unidas y otros
organismos internacionales, que actúan por fuera de NN.UU.

Quien ha liderado los esfuerzos en materia de desastres y emergencias
humanitarias ha sido y continúa siendo la Federación Internacional de la
Cruz Roja (FICR), entre otras cosas, llevando a cabo en las últimas décadas
el programa sobre Derecho relativo a los desastres, además de la elaboración
de investigaciones, informes y recomendaciones, con el fin de conformar
lo que han dado en llamar, el Derecho Internacional de las Intervenciones
para Casos de Desastre (DIICD); conjunto normativo, que signifique un mí-
nimo contenido aplicable a todos los países en situaciones de catástrofes.
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El tema ha sido incluido en la Comisión de Derecho Internacional, en la 54º
período de sesiones de la Comisión, celebrado en 2002 (Naciones Unidas,
2008). El programa de la Cruz Roja, creado en 2001, se encuentra trabajando
en base a la resolución de la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja. Ya entre 2007 y 2012, se han adoptado las Di-
rectrices IDRL, acogiéndose la “Ley modelo para la facilitación y regla-
mentación de las operaciones de internacionales de socorro en caso de de-
sastre y recuperación inicial”, entre otras tareas. 8

En definitiva puede hablarse de tres vértices normativos, por un lado el
estrictamente de Derecho ambiental, que continúa evolucionando sobre el es-
tudio del riesgo y el daño, en base fundamentalmente, a los principios de pre-
vención, precaución y quien contamina paga; por otra parte normas que con-
forman cada vez más sistemas de emergencias, situados en los ordenamientos
internos y que irán cada vez más conformándose, como Derecho relativo los
desastres; por último un tercer vértice cuyo origen está en el Derecho inter-
nacional humanitario, que ya estableció los principios de actuación para la
comunidad internacional, en base al derecho internacional, claramente orien-
tado, a la ordenación de una nueva disciplina jurídica cuyo objeto es la aten-
ción de las emergencias y desastres ambientales. En este último caso, el pro-
ceso en el ámbito internacional, es el mismo que el que diera origen al Derecho
ambiental, a partir del Derecho internacional ambiental, capaz de nutrir los
ordenamientos jurídicos nacionales en forma homogénea pero basado en el
enfoque pensar globalmente, actuar localmente.  A ello debe agregarse por las
razones inicialmente mencionadas, respecto a los procesos de globalización
y nuevos espacios de debate las nuevas perspectivas de la sociedad global.

4 EL DEREChO RELATIVO A LOS DESASTRES EN EL
CONTExTO TRANSNACIONAL.
El cambio climático, los procesos de adaptación al mismo, así como los pro-
blemas de orden social que se derivan de sus impactos, constituyen materia
de “agenda global”, lo que está directamente vinculado con el poder estruc-
tural y  la percepción de que dichos problemas superan las fronteras de los
Estados (Barbé, 2016, pp. 320-321); aspecto extremadamente problemático
desde un punto de vista ambiental, en que la interdependencia de los eco-
sistemas supera el concepto de la soberanía de los Estados.

El concepto de desastre, es en principio comprensible fácilmente como
los efectos de causas naturales, o bien como expresa Daniel Farber (2017, p.27)
concebirlos como “aquellos eventos súbitos con impacto significativo y causa
natural”, excluyéndose de esta forma la intervención humana. De este modo
ya se va delineando el ámbito del Derecho relativo a  los desastres que operaría
en base al principio de prevención y como señala Farber (2017, p.18), a pesar
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de la imprecisión de las fronteras de esta disciplina, lo más significativo es que
opera en lo que denomina “círculo de gestión del riesgo”, aún cuando los even-
tos a los que se aplica la disciplina son claros, y abarca entre otros, catástrofes
como huracanes, inundaciones y terremotos. 

De esta nueva realidad jurídica se desprende su importancia para la adap-
tación al cambio climático, teniendo en cuenta que los desastres naturales de-
rivados del cambio climático irán en aumento y requieren de sistemas de ges-
tión de riesgos, altamente sofisticados, en los que se justifica una disciplina
jurídica con tal objetivo, y capaz de ordenar jurídicamente en base a principios
y reglas, un sistema de Derecho, en sí mismo, que supere la dispersión de nor-
mas, basadas en diferentes enfoques y criterios.. 

La prevención de los riesgos derivados de catástrofes son materia típica
de esta disciplina, aspectos que la vinculan principalmente con contenidos
éticos, pues como afirma Fernando Talavera Esteso (2013, pp.19-68), es una
exigencia ética colectiva atender estos riesgos, como fundamento equiparable
a la evitación de las guerras, además de que no está reñido ni con la rentabili-
dad económica y que por el contrario favorece el desarrollo sostenible. 

Por su parte en Brasil, José Morato Leite y Fernanda Salles Cavedón, lle-
gan a contextualizar esta disciplina dentro del paradigma de la justicia am-
biental. (2017, pp.407-446). Estas posiciones doctrinarias generalizadas, res-
ponden a las orientaciones del Derecho internacional humanitario –como los
convenios de Ginebra- que han venido haciendo hincapié desde sus orígenes
y a través de los diferentes instrumentos internacionales, en que los enfoques
de riesgo y daños vinculados a catástrofes ambientales deben, reparar en las
vulnerabilidades sociales.

Al respecto es interesante señalar la distinción realizada, por Robert
M. Verchick (2016, p.84), entre personas socialmente resilientes y personas
socialmente vulnerables. La reducción del riesgo como objetivo del Derecho
relativo a los Desastres, tiene fuertes implicancias en medidas macro-eco-
nómicas, y en tal sentido, el autor cita la posibilidad comprobada a partir de
estudios sociales, de reducción del riesgo global de desastres mediante el
repase de recursos económicos, con el fin de reducir las desigualdades so-
cioeconómicas, implicando a su vez una menor erogación en caso de desas-
tres. En efecto como el autor señala, el riesgo de desastres es multifacético
y por lo tanto las medidas deben ser multifacéticas (Verchick, 2017, p.85).
La prevención no se aplica únicamente a previsiones de orden científico re-
ferentes al evento catastrófico, sino principalmente, al hecho de anticiparse
en la conjunción de una serie de factores que determinan que la población a
ser afectada se encuentra en situación previa de vulnerabilidad social, lo que
la expone en modo diverso a quien no presenta dicha vulnerabilidad social.

En otro orden, la definición de los destinos de los dineros públicos ante
problemáticas de la envergadura del cambio climático, no puede seguir estando
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únicamente en manos del gobierno y de los sistemas democráticos repre-
sentativos, lo que implica un debate sobre,  modelos de transición de sistemas
de democracia representativa a sistemas de democracia deliberativa, que fa-
ciliten los procesos de distribución de riqueza, con el fin de dar transparencia
a los presupuestos de los Estados, y sean capaces de reorganizar las priori-
dades, de un modo justo. Se trata de pensar, en los ciudadanos en grado de
extrema vulnerabilidad afectados por un terremoto, o inundación, a partir
de la prevención en las inversiones públicas, en subsidios cada vez mayores
del mismo modo que hace décadas se viene subsidiando el sector producti-
vo, por ejemplo el sector agrícola-ganadero ante las inclemencias del tiempo
y los daños que se derivan. Es tiempo de exigir a los sectores productivos
que en contraprestación de las ayudas que reciben, realicen esfuerzos para
la reconversión tecnológica capaz de soportar los efectos del cambio climá-
tico, con el fin de redirigir en mayor grado dineros públicos a los sectores
más vulnerables.

Por otro lado la ciudadanía más vulnerable sigue mayormente expuesta
por falta de organización; se dirá que la participación favorece los procesos de
asistencia a las poblaciones más vulnerables; sin embargo a pesar del notable
desarrollo de sujetos colectivos, no necesariamente los mismos, han sabido
traducir la voluntad de la población. Este es un “problema de especial gravedad
o complejidad” como afirma Nicolás López Calera (2003, p.240) que surge al
analizar el concepto de derecho colectivo y especialmente al referirse al reco-
nocimiento, la manifestación y la legitimación de la representación auténtica
de los sujetos colectivos. Los sujetos colectivos, se expresan y representan a
un conjunto (colectivo) en sus expresiones, pero no existe modo de asegurar,
como bien afirma el autor, que lo que dicen es lo que piensan los sujetos indi-
viduales. Estos y otros aspectos vinculados a los sujetos colectivos (como su
relación con los gobiernos), deben ser tenidos en cuenta en la ordenación jurí-
dica de la asistencia en los sistemas de emergencias y desastres.

Sin perjuicio de la centralidad de la organización colectiva de la ciuda-
danía, el Estado continúa siendo una figura central en los procesos de emer-
gencias y desastres ambientales, por diversos motivos. En primer lugar por-
que las cartas constitucionales, ponen de su cargo el deber de asistencia a la
población y la garantía de los derechos humanos e individuales. En segundo
término, por su capacidad financiera de hacer frente en forma inmediata a
los daños producidos; además porque el Estado moderno ha venido desarro-
llando un conjunto normativo, a partir de la firma de convenios internacio-
nales y la implementación principalmente del Derecho administrativo, que
se orienta a respuestas en el orden municipal, nacional y regional. Estas res-
puestas tradicionales del Estado, están siendo ahora mismo objeto de revisión
y adecuación a la problemática del cambio climático y lo están siendo bajo
la forma de sistematización horizontal, en todo el organigrama público. 
SUMÁRIO



De momento se percibe que el camino hacia la conformación de una
disciplina como el Derecho relativo a los desastres se justifica en la necesi-
dad de dar apoyo a esa sistematización normativa en base a principios que
antes fueran expuestos y apuntan a tratar la problemática de una forma ho-
lística a diferencia de lo que venía sucediendo hasta ahora. La ordenación
jurídica de la materia presentará sin duda las mismas dificultades que ya
supo enfrentar el Derecho ambiental, ante la necesidad de quebrar esquemas
del derecho tradicional, en particular: a) sobre las opciones de su  codifica-
ción o normalización dispersa; b) aggiornamento de los sistemas jurídicos
ya existentes, en los que las normas de prevención de desastres no responden
necesariamente a la realidad actual ni a los principios de la nueva disciplina;
c) aspectos institucionales, en los que cobran relevancia, la cooperación y
coordinación del sector público y privado; d) el estudio a nivel formal, aca-
démico de la disciplina, su promoción en el ámbito académico y la divulga-
ción y aplicación de los avances científicos, todo ello en un ámbito multi-
disciplinario; c) especial énfasis en la inclusión de conocimientos relativos
a la educación en desastres ambientales, en ámbitos no formales; d) finan-
ciación nacional e internacional, para los programas que se desarrollen y la
planificación en general. Con el fin de posibilitar las tareas mencionadas,
serán necesarios enfoques sistémicos que posibiliten la evolución de la dis-
ciplina, en un contexto en que al menos la complejidad planteada desde  las
relaciones internacionales se presenta como favorable.

5 CONCLUSIONES
La adaptación al cambio climático constituye una realidad humana a escala
global, cuyo desafío es comparable a la paz del mundo. Comprende las actua-
les y futuras generaciones, de tal forma que deben ensayarse nuevas solucio-
nes, capaces de articular los esfuerzos de la sociedad global, la comunidad in-
ternacional y los diversos Estados.

La escasa ordenación jurídica a escala internacional a excepción de los
principios establecidos por la Asamblea General, dan cuenta del retraso nor-
mativo en la materia y la urgencia de la adopción de medidas.

El momento es propicio para avances científicos de todas las disciplinas.
El Derecho relativo a los desastres, cuenta con una base sólida en principios
y objetivo, así como antecedentes normativos y fuentes doctrinarias.

Parte de los fundamentos del Derecho relativo a los desastres se encuen-
tran en el Derecho humanitario, el Derecho ambiental y en la Ética ambiental
y son conceptos ejes, el desarrollo sostenible y la justicia ambiental; pero
también encuentra asidero científico, en elaboraciones teóricas de otras dis-
ciplinas como la filosofía, la sociología y la economía.

El Derecho relativo a los desastres cuyo principal foco es la prevención
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no debe entenderse como capaz de desplazar los objetivos y contenidos del
Derecho ambiental, aun cuando la fase de ordenación jurídica del cambio
climático se encuentre en un estado de espera. La relación de ambas disci-
plinas y su interdependencia deberá ser estrecha.
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NOTAS

1 Doctora en Derecho por la Universidad de Alicante. El artículo se enmarca
dentro de la investigación que desarrolla la autora en el ámbito de la UNISINOS
(Universidad do Vale do Rio dos Sinos, Brasil, PNPD-CAPES) bajo la dirección
del Prof. Dr. Leonel Severo Rocha.

2 Acuerdo adoptado en el ámbito de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático por la Conferencia de las Partes en su 21ª. Período
de Sesiones (30 de Noviembre a 11 de Diciembre, 2015), abierto a la firma en
Nueva York el 22 de abril de 2016 , y para cuyo vigor requiere del depósito de los
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de 55 Estados
partes de la Convención,  y representativas de no menos del 55% de las emisiones
globales de gases de efecto invernadero (Art. 21).

3 En la doctrina, en Brasil significados expertos como Délton Winter de
Carvalho.

4 Es el caso de la Ley 26/2007 de 23 de octubre, de responsabilidad me-
dioambiental española (BOE n. 255, 24.10.2007), que prevé en el artículo 3 que
la ley se aplicará a los daños medioambientales o amenazas inminentes de tales
daños, causados por una contaminación de carácter difuso en los casos posibles
de establecer el vínculo causal entre dichos daños y las actividades de operadores
concretos. 

5 El artículo de la Ley 26/2007 de 23 de octubre, de responsabilidad medio
ambiental (BOE n.255, 24.10.2007), excluye expresamente de su ámbito de apli-
cación a los daños medioambientales y amenazas inminentes de tales daños cuan-
do la causa que les haya dado origen se encuentre entre otras en un “fenómeno na-
tural de carácter excepcional, inevitable e irresistible” (art. 4, b).

6 BOE, n.255 de 24.10.2007.

7 Resolución nro. 46/182,  AG, NNUU, Fortalecimiento de la coordinación
de la asistencia humanitaria de emergência del sistema de las Naciones Unidas.
(78ª. Sesion plenária, 19 de diciembre, 1991).

8 Puede consultarse mayor información sobre las tareas de la Cruz Roja al
respecto, en: http://www.ifrc.org/es/introduccion/derecho-relativo-a-los-desas-
tres/programa-internacional-de-leyes-normas-y-principios-para-la-respuesta-a-
desastres-idrl/
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BREVE ESCORÇO SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO DIANTE DOS DESASTRES AMBIENTAIS

Cheila da Silva dos Passos Carneiro 1
Ricardo Stanziola Vieira 2

Resumo: O artigo objetiva apresentar a responsabilidade civil do Estado
diante dos desastres ambientais. Inicialmente o artigo parte do contexto
histórico e da teoria geral dos desastres, contribuindo com conceitos, teo-
rias e citações de pensadores respeitados pelo conhecimento no assunto.
Na sequência dispõe sobre a legislação brasileira referente os desastres,
desde o que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
regula até as legislações ordinárias e também julgamentos com o posi-
cionamento do Supremo Tribunal Federal. Além disso, ao longo do de-
senvolvimento deste artigo será apresentada a responsabilidade civil do
Estado diante dos desastres, com os fundamentos na teoria do risco, na
responsabilidade civil objetiva e também sobre o posicionamento de al-
guns doutrinadores sobre a responsabilidade civil subjetiva. O método
de abordagem utilizado foi o indutivo, o método de procedimento foi o
monográfico e a técnica de pesquisa foi a bibliográfica. As considera-
ções finais trazem em seu bojo comentários e considerações sintetizadas
a respeito do tema abrangido ao longo deste trabalho. Conclui-se que
dependendo do caso pode o Estado ser responsabilizado civilmente por
desastres ambientais.

Palavras-chave: Direito dos Desastres; Desastres Ambientais; Responsa-
bilidade Civil; Estado. 

Resumen: El artículo pretende presentar la responsabilidad civil del estado
frente a desastres ambientales. Inicialmente el artículo forma parte del con-
texto histórico y la teoría general de los desastres, contribuyendo con con-
ceptos, teorías y citas de pensadores respetados para el conocimiento sobre
el tema. Siguiendo la legislación brasileña para desastres, desde lo que la
Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988 regula las leyes
ordinarias y también ensayos con la posición de la Corte Suprema. Además,
durante el desarrollo de este artículo se presentará la responsabilidad civil
del estado frente a desastres, con los fundamentos de la teoría del riesgo de
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responsabilidad civil objetiva y también sobre la colocación de algunos ide-
ólogos en la Responsabilidad subjetiva. El método de enfoque utilizado fue
el inductivo, el método de procedimiento de que la investigación monográ-
fica y bibliográfica era técnica. Consideraciones finales poner en sus co-
mentarios y consideraciones sintetizan abultamiento sobre el tema cubierto
a lo largo de este trabajo. Se concluye que dependiendo del caso puede
el estado ser responsable civilmente desastres ambientales.

Palabras clave: Ley de desastres; Desastres ambientales; Responsabilidad
civil; Estado.

INTRODUÇÃO
O presente artigo científico tem como objeto a responsabilidade civil do Es-
tado diante dos desastres ambientais.

O objetivo geral do referido artigo é apresentar a temática dos desastres
ambientais e a legislação brasileira que lhe rege, além de discorrer sobre a
situação do Estado enquanto órgão responsável ou não civilmente. 

Os objetivos específicos são: a) apresentar o contexto histórico respon-
sável pelo desenvolvimento tanto sobre a própria interpretação dos desastres
como também para a legislação atual; b) discorrer sobre a teoria geral dos
desastres, trazendo conceitos e citações de doutrinadores respeitados sobre
o tema; c) dispor sobre a teoria do risco, assim como a responsabilidade civil
subjetiva e objetiva; e; d) contextualizar a responsabilidade civil do estado
diante dos desastres ambientais. 

Na delimitação do tema levanta-se o seguinte problema: pode o Estado
ser responsável civilmente por desastres ambientais? 

Para o equacionamento do problema levanta-se a seguinte hipótese:
supõe-se que dependendo do caso pode o Estado ser responsabilizado civil-
mente por desastres ambientais. 

Atualmente, inúmeros acontecimentos de desastres e tragédias acon-
tecem todos os dias. Eles precisam de regulamentação, trazer segurança
tanto jurídica quanto econômica e social para a humanidade.

Este é um tema atual e chama a atenção da humanidade, pois, sem dú-
vidas nossa era é marcada pelos extremos. Por isso, o direito dos desastres
desperta casa vez mais nos pesquisadores ao redor do mundo o interesse por
investigar a aplicá-lo.

Deste modo, o presente artigo visa proporcionar boa dose de conheci-
mento e reflexões para assimilação do conteúdo com a realidade atual.
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1. CONTExTO hISTÓRICO E TEORIA GERAL DOS
DESASTRES
Segundo Carvalho e Damacena (2013, p. 13), sempre houveram catástrofes
naturais na história humana, contudo tais eventos foram adquirindo ao longo
da evolução social, sentidos diversos. 

No medievo os desastres eram atribuídos a razões divinas, estando li-
gados diretamente a uma ideia de destino.

Os povos antigos por misticismo apenas aceitavam as catástrofes como
um castigo, sem que nada pudessem fazer.

Num segundo momento histórico, há o deslocamento desta semântica em dire-
ção a ideia de progresso. A partir do iluminismo e da modernidade os desastres
passaram a consistir em eventos que servem de importante ponto de partida
evolutivo, exigindo reflexões, tomadas de decisão e acima de tudo, antecipa-
ção pelos governantes, gestores privados e população em geral. (CARVALHO;
DAMACENA, 2013, p. 13)

Começou-se então a surgir a ideia de responsabilidade do homem sobre
eventos da natureza, utilizando-se da racionalidade para explicar situações
que até então eram divinas e sem controle.

No ano de 1755, conforme narra Carvalho (2015) ocorreu um grande
terremoto na cidade de Lisboa, Portugal, sendo o povo deste País devoto do
catolicismo e credor de que seriam inertes a desastres naturais, e não enten-
diam o porquê de tanta destruição.

Começaram a surgir interpretações diferentes que não a explicação de
uma causa divina. Alguns diziam tratar-se de explosões em cavernas no sub-
solo, outros, devido a mistura de elementos explosivos aleatoriamente no
interior da Terra (CARVALHO, 2015).

Desde os primórdios da evolução da sociedade humana, a reação aos
desastres não mudou muito, e normalmente apenas são tomadas providên-
cias após o acontecimento dos fatos.

Fatos mais recentes confirmam que o ser humano aceita o risco e ape-
nas toma providências após o desastre.

O governo soviético admitiu: ocorreu um acidente num dos cinquenta reato-
res em operação no país – o da usina de Chernobyl, nas vizinhanças de Kiev, a
terceira maior cidade da URSS. A partir daí a Europa começava a viver dias
de medo ao mesmo tempo em que o mundo se dava conta, aos poucos, dos
detalhes do maior acidente nuclear de todos os tempos. Em poucos dias, a
nuvem radioativa estendeu-se por toda a Europa Central, atingindo a Suíça,
o norte da Itália e batendo, na sexta-feira, sobre uma parte da Inglaterra.
Carregada de iodo, césio e estrôncio radioativos, ela cobriu uma distância de
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3.100 quilômetros, atingindo doze países, numa área equivalente à que vai de
São Paulo ao Ceará. Enquanto isso, o governo soviético reconhecia o desastre
em pílulas. Lacônico até mesmo diante das perguntas da Agência Internacional
de Energia Atômica, à qual está filiado, ele só admitiu na noite de segunda-feira
um desastre que ocorrera três dias antes. Desde o momento em que admitiram o
desastre, fixou-se na versão de que o problema fora controlado, com a perda de
duas vidas e a existência de 197 feridos. A estimativa dos serviços de espiona-
gem americanos gira em tomo de 2.000 mortos, mas o governo soviético classi-
fica todos esses cálculos como simples “boatos”. Era difícil saber o que suce-
dera em Chernobyl na noite de 25 de abril. (VEJA, 2015)

Mesmo existido tecnologias e possibilidade de prevenção destes de-
sastres, os governantes normalmente nada fazem, esperam primeiro a tra-
gédia acontecer, a opinião pública cobra alguma atitude e após são tomadas
medidas paliativas.

Vale salientar a reflexão de Carvalho (2015, p. 21):

Nossa era é uma época marcada pelos extremos. Eventos, comportamentos,
clima, acidentes, decisões. É nesse cenário e para esta conflitualidade que se
forma um Direito dos Desastres, tratando-se este também de um Direito ex-
tremo, fundado sob a ideia central de que a gravidade destes eventos exige uma
regulação sensível ao risco e a incerteza. Trata-se de um Direito que chama a
atenção da humanidade para a crise ambiental que se vive, enfrentando-se gra-
ves acidentes industriais, inovações tecnológicas que chegam ao consumo ge-
neralizado e de maneira cada vez mais rápida, e efeitos de uma natureza in-
fluenciada pelas mudanças climáticas.  

O relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change 2007 foi
confirmado por estudos que afirmam que:

O aumento dos impactos decorrentes das mudanças climáticas, em razão do
aumento de frequência e da intensidade de alguns eventos climáticos extre-
mos, onde recentes eventos têm demonstrado que a vulnerabilidade de alguns
setores e regiões, incluindo países desenvolvidos, em relação a ondas de calor,
ciclones tropicais, enchentes e secas, fornecendo razões mais contundentes
para preocupação (CARVALHO, 2017, p. 244 apud INTERGOVERNMEN-
TAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2013) . 

E ele continua (CARVALHO, 2015, p. 30) “um fato que chama bastante
atenção são os dados do EM-DAT (2007), ocorreram 150 registros de de-
sastres naturais no período de 1900-2006 no Brasil. Deste total, 84% ocor-
reram após a década de setenta [...]”. 
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Segundo os dados do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, de 1991
a 2010 o Brasil registrou 31.909 ocorrências de desastres (2015, p. 30). 

1.1. O CONCEITO
O Direito dos Desastres é um ramo multidisciplinar que se relaciona com
diversas áreas de aplicação do Direito, tais como: propriedade, ordenamento
do solo, direito dos seguros, direito dos contratos, direito do ambiente, di-
reito administrativo (CARVALHO; DAMACENA, 2013, p. 119).

O Direito dos Desastres assume esta responsabilidade e precisa de ór-
gãos que paralelamente atuem como agentes comprometidos com a segu-
rança pessoal e material da população vulnerável. 

Não obstante, o direito precisa estar cada vez mais preparado e inte-
grado as inúmeras situações possíveis que os eventos da natureza e também
humanos possam vir a causar em nosso meio.

Para Siena (2012, p. 04) existem três paradigmas: “desastre como apli-
cação de um modelo de guerra; o desastre como expressão social da vulne-
rabilidade; e o desastre como um estado de incertezas geradas pelas pró-
prias instituições”. 

Segundo Castro (1998, p. 283), desastre é definido como resultado de
eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossis-
tema (vulnerável), causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e
consequentes prejuízos econômicos e sociais.

Os desastres são normalmente súbitos e inesperados, de uma gravidade
e magnitude capaz de produzir danos e prejuízos diversos, resultando em mor-
tos e feridos. Portanto, exigem ações preventivas e restituidoras, que envol-
vem diversos setores governamentais e privados, visando uma recuperação
que não pode ser alcançada por meio de procedimentos rotineiros (KOBIYA-
MA, 2006, p. 07). 

Já desastre natural segundo o EM-DAT: (Emergency Disasters Data Base)

[...] uma situação ou evento que ultrapassa a capacidade de resposta de um
determinado local, necessitando de assistência externa para o retorno da nor-
malidade, ou seja, pode ser caracterizado como um evento imprevisto que
causa grandes prejuízos e danos às áreas afetadas. Para um fenômeno natu-
ral ser considerado pelo EMDAT como desastre, pelo menos um desses deve
ser preenchido: a) 10 ou mais vítimas fatais; b) 100 ou mais pessoas afeta-
das; c) declaração de estado de emergência; e d) pedido de assistência inter-
nacional (MONTEIRO, 2015).

Por sua vez, Carvalho (2013, p. 31) afirma que os desastres estão liga-
dos a ideia de eventos que podem desestabilizar um sistema, de modo que
este possa fazer com que se perca a capacidade de diferenciação funcional e
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operacional para assimilá-lo. Desse modo acaba gerando incapacidade para
uma recuperação rápida, assimilando a resiliência como um conceito central
para a descrição dos desastres. Neste sentido os desastres envolvem sempre
uma ocorrência inesperada ou repentina que exige uma ação imediata. 

1.2. LEGISLAÇÃO DOS DESASTRES NO BRASIL
O artigo 21, inciso XVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil,
de 1988 (BRASIL, 1988) já prevê: “planejar e promover a defesa permanente
contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações”.

No artigo seguinte, da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 trata-se sobre as competências privativas da União para legislar. No
seu inciso XXXVIII encontra-se a expressão: “defesa civil”, ela por sua vez,
visa proteger a sociedade, incluindo pessoa, corpo social, e parte material
da sociedade. Esta expressão abrange também a defesa de desastres (MA-
CHADO, 2015, p. 65). 

Para Carvalho (2017, p. 253)

Se, por um lado, a estratégica legislativa brasileira é reducionista por cen-
trar seu foco no tratamento formal e institucional dos desastres chamados
naturais, por outro, esta estratégia é positiva por permitir um início mais
delimitado. Formam-se, assim, as bases de um novo ramo jurídico para, se-
guida, instituir fronteiras mais amplas, abrangendo formalmente os desas-
tres antropogênicos (man-made disasters) sobre o seu manto institucional.
Estes últimos tendem, por seu turno, a ser regrados em sistemas de regula-
ção específica, tais como os acidentes e danos nucleares, as contaminações
por óleo, as degradações em geral de recursos naturais, tendo, nestes casos,
a incidência do Direito Ambiental, em razão das consequências ambientais
destas atividades. 

Instituída a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC pela
Lei 12.608/2012, essa dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa
Civil – SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONP-
DEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desas-
tres; altera as Leis 12.340, de 1º de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho
de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.2369, de 4 de outubro de 1991,
e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências” (CARVALHO;
DAMACENA, 2013, p. 82).

A lei 12.608/2012 do Governo Federal cria a Política Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil- PNPDEC a qual tem por objetivos:

I - reduzir os riscos de desastres; 
II - prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres; 
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III - recuperar as áreas afetadas por desastres; 
IV - incorporar a redução do risco de desastre e as ações de proteção e defesa
civil entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas
setoriais; 
V - promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil; 
VI - estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os processos sus-
tentáveis de urbanização;
VII - promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e
vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência;
VIII - monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, bioló-
gicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres;
[...]

E ainda:

[...]
IX - produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de de-
sastres naturais;
X - estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em
vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídri-
cos e da vida humana;
XI - combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e
promover a realocação da população residente nessas áreas;
XII - estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em
local seguro;
XIII - desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de desastre;
XIV - orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de pre-
venção e de resposta em situação de desastre e promover a autoproteção; e
XV - integrar informações em sistema capaz de subsidiar os órgãos do SINP-
DEC na previsão e no controle dos efeitos negativos de eventos adversos
sobre a população, os bens e serviços e o meio ambiente (BRASIL, 2012).

Na lei 12.608/2012, já citada, emprega-se o termo “desastre”, pelo
menos cinquenta e seis vezes. Algumas vezes no sentido de situação de de-
sastre e, na maioria das vezes, como risco de desastres. O Decreto Federal
7.257/201 no seu artigo 2º, II, conceitua desastre: “Resultado de eventos ad-
versos naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerá-
vel, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes pre-
juízos econômicos e sociais” (MACHADO, 2015, p. 66).
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2. A RESpONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
A responsabilidade civil do Estado evoluiu com o passar dos tempos e atual-
mente está expressa na Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 no artigo 37, § 6º:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestado-
ras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qua-
lidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o respon-
sável nos casos de dolo ou culpa (BRASIL, 1988).

O Código Civil em seu art. 43 prevê que:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente respon-
sáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros,
ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte
destes, culpa ou dolo (BRASIL, 2002).

Mas a maioria doutrinária conforme Carvalho e Damacena (2013, p.
125) tem adotado a teoria objetiva de responsabilidade civil do Estado, sob
a modalidade mitigada do risco administrativo.

E mais, por ocasião do julgamento dos Embargos Declaratórios no Recurso
Extraordinário com Agravo nº 65.277/MG, assentou o Min. Celso de Mello:

Sabemos que a teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos do-
cumentos constitucionais brasileiros, desde a Carta Política de 1946, revela-
se fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo
que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do
Poder Público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37, § 6º). Essa concepção teórica
– que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva
do Poder Público, tanto no que se refere à ação quanto no que concerne à
omissão do agente público – faz emergir, da mera ocorrência de lesão cau-
sada à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou pa-
trimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agen-
tes estatais ou de demonstração de falta do serviço público, não importando
que se trate de comportamento positivo ou que se cuide de conduta negativa
daqueles que atuam em nome do Estado. 

E ainda:

É certo, no entanto, que o princípio da responsabilidade objetiva não se re-
veste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão
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da própria responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais con-
figuradoras de situações liberatórias – como o caso fortuito e a força maior –
ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA
137/233 – RTJ 55/50 – RTJ 163/1107- -1109, v.g.) que os elementos que
compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva
do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade
material entre o “eventus damni” e o comportamento positivo (ação) ou ne-
gativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e
lesiva imputável a agente do Poder Público, que, nessa condição funcional,
tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da li-
citude, ou não, do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) e ( d) a au-
sência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 – RTJ
71/99 – RTJ 91/377 – RTJ 99/1155 – RTJ 131/417) (BRASIL, 2012).

No mesmo contexto Stoco (2011, p. 187) explica “que se adotou apenas
a teoria do risco moderado ou mitigado e não do risco integral, que não ad-
mite qualquer causa de exclusão da responsabilidade”. 

2.1. RESpONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA
Segundo Shallkytton (2015) a responsabilidade civil subjetiva é aquela que
tem por base a culpa do agente, que deve ser comprovada pela vítima para que
surja o dever de indenizar. Segundo esta teoria não se pode responsabilizar
alguém pelo dano ocorrido se não houver culpa. Não basta apenas que haja o
comportamento humano causador de dano ou prejuízo.

Para Rodrigues (2002, p. 11):

Se diz subjetiva a responsabilidade quando se inspira na ideia de culpa e de
acordo com o entendimento clássico a concepção tradicional a responsabili-
dade do agente causador do dano só se configura se agiu culposa ou dolosa-
mente. De modo que a prova da culpa do agente causador do dano é indis-
pensável para que surja o dever de indenizar. A responsabilidade, no caso, é
subjetiva, pois depende do comportamento do sujeito.

No entendimento de Cavalieri Filho (2006, p. 39) a ideia de culpa está
visceralmente ligada à responsabilidade, por isso que, de regra, ninguém
pode merecer censura ou juízo de reprovação sem que tenha faltado com o
dever de cautela em seu agir. Daí ser a culpa, de acordo com a teoria clássica,
o principal pressuposto da responsabilidade civil subjetiva.

2.2.  RESpONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
Rodrigues (2002, p. 10) define que na responsabilidade objetiva a atitude
culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois,
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desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela ví-
tima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido
ou não culposamente.

A responsabilidade objetiva não precisa de comprovação do dolo ou da
culpa, apenas do nexo de causalidade - entre a sua conduta e o dano causado
– devendo assim, indenizar a vítima (CARVALHO, 2015).

Gonçalves (1995, p. 18) por sua vez, afirma que:

Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma atividade, cria um risco de
dano para terceiros. E deve ser obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta seja
isenta de culpa. A responsabilidade civil desloca-se da noção de culpa para a
ideia de risco, ora encarada como risco-proveito, que se funda no princípio se-
gundo o qual é reparável o dano causado a outrem em consequência de uma ati-
vidade realizada em benefício do responsável.

É importante que se tenha em mente, conforme ensina Cavalieri Filho
(2006, p. 33), que a responsabilidade objetiva não afastou a subjetiva. Esta
subsiste como regra, sem prejuízo da adoção da responsabilidade objetiva,
nos casos e limites previstos em leis especiais.

Pode-se dizer que no gerenciamento dos riscos de desastres ambientais
enfatiza-se, em todos os momentos a função preventiva da responsabilidade
civil por riscos ambientais ante o dever de proteção estatal constitucional-
mente assegurado (CARVALHO; DAMACENA, 2013, p. 139). 

CONSIDERAÇõES FINAIS
Desde os tempos primitivos o homem acreditava que os desastres aconte-
ciam em razão de castigo divino e que nada poderia se fazer para muda-los
já que era fruto do destino.

Num segundo momento passou-se a acreditar que os desastres serviam
para fazê-los progredir. Com o iluminismo o homem passou a refletir sobre
estes acontecimentos e os governantes passaram a se preparar e planejar meios
para se evitar ou diminuir a intensidade dos danos causados.

Mesmo com o passar do tempo, e com o avanço da tecnologia muito não
se consegue fazer. Os danos, na maioria das vezes, são inevitáveis e a reação
humana, por sua vez, é sempre posterior aos fatos com o objetivo de repara-
ção. O próprio governo mesmo com aviso prévio espera o desastre para de-
pois tomar medidas paliativas.

Caso o ritmo das ocorrências não mude as previsões não são das me-
lhores, ainda mais com o aquecimento global, a poluição e a globalização
paralela ao consumismo eloquente, os riscos sem dúvidas aumentam e con-
sequentemente os danos que na maioria dos casos são inevitáveis.
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O Direito dos Desastres procura regulamentar situações tais como: am-
bientais, de propriedade, de solo, contratos, seguros. Para proteger juridi-
camente a sociedade perante os desastres.

Neste ponto, a responsabilidade civil do Estado pode ser interpretada
de duas maneiras, pois por alguns doutrinadores o estado não se privará de
indenizar de nenhuma maneira. Porém, para outros doutrinadores o estado
só indenizará pelos prejuízos que deles tenha responsabilidade, seja pela
omissão ou por consequência de alguma atividade administrativa sua.

De certo modo para que este ente público se responsabilize para inde-
nizar os danos causados por desastres é extremamente necessária previsão
legal e também nexo de causalidade entre os danos e uma possível omissão
ou alguma atividade estatal mal gerida.

Diante de todo o exposto comprovou-se a hipótese básica de que de-
pendendo do caso o Estado pode ser responsabilizado civilmente por alguns
desastres ambientais específicos.
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OBSERVAÇÕES ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE
DIREITO À MORADIA, OCUPAÇÃO DE ÁREA DE
RISCO E DESASTRE NUM CONTEXTO DE
VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

BEL. FRANCINE DEARMAS OLIVEIRA 
BEL. JULIA MARTA DREBES DÖRR 
ME. FERNANDA DALLA LIBERA DAMACENA

Resumo: Inúmeros são os fatores que impulsionam as pessoas a recorre-
rem a medidas não sustentáveis na busca por moradia, tais como a ocu-
pação de áreas de risco. Uma escolha como esta acaba tornando as co-
munidades extremamente vulneráveis, fator que, aliado a circunstâncias
naturais, tecnológicas e sociopolíticas, contribui para que desastres ocor-
ram. Diante dessa realidade, o presente trabalho pretende compreender
os fatores sociológicos contributivos da ocupação irregular do solo, suas
consequências na ocorrência dos desastres, bem como vislumbrar possí-
veis soluções para o problema posto. Para tanto, em um primeiro momen-
to, pontua-se a relação entre vulnerabilidade socioambiental e a ocorrên-
cia de desastres, trazendo os conceitos de risco em Niklas Luhmann e
Mary Douglas. Em um segundo capítulo, aborda-se os compromissos do
Poder Público na seara Internacional e Constitucional no que tange à tu-
tela da dignidade humana e direito à moradia, bem como de que forma
suas falhas contribuem para a ocorrência de desastres. Por fim, é desen-
volvida uma reflexão a respeito da perspectiva normativa acerca da ges-
tão do risco no Brasil e sua relação com políticas públicas de prevenção
à ocupação de áreas de risco. A pesquisa utiliza o método dedutivo. As
técnicas de pesquisa são a bibliográfica e a jurisprudencial.

Palavras-chave: Direito à moradia; Vulnerabilidade; Ocupação de área
de risco; Desastre “Natural”; Poder Judiciário.

Abstract: There are countless factors that drive people to resort to unsustain-
able housing-seeking measures, for instance by occupying risk areas. Such
a choice can consequently make communities extremely vulnerable. This fac-
tor associated with natural, technological, and sociopolitical circumstances,
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contribute to disasters. In view of this reality, the present article aims at un-
derstanding the sociological factors that contribute to irregular land occu-
pation. Furthermore, it evaluates its possible consequences, such as the
occurrence of natural disasters, and considers possible solutions to the
problem. To do so, the relationship between socioenvironmental vulnera-
bility and disaster occurrence is presented, bringing the concepts of risk
by Niklas Luhmann and Mary Douglas. In a second chapter, the article
addresses the Public Power commitments in the International and Consti-
tutional area regarding protection of human dignity and right to housing,
as well as how their failures contribute to the occurrence of disasters. Fi-
nally, a reflection is developed on the normative perspective of risk man-
agement in Brazil and its relationship with public policies to prevent the
occupation of risk areas. The research uses the deductive method, employ-
ing bibliographical and jurisprudential techniques.

Keywords: Right to housing; Vulnerability; Ocupation of risk area; “Nat-
ural”; Disaster; Judiciary.

1 INTRODUÇÃO
As ocorrências de desastres que mais causam perdas humanas e ambientais no
Brasil e no mundo geralmente decorrem ou estão relacionadas com a ocupação
irregular do solo, em alguns casos, em área de preservação permanente. 1

Essa ocupação irregular é resultante, em parte, da urbanização exacerba-
da, fruto de muitos migrantes que vão aos centros urbanos em busca de melho-
res condições de vida e, não raras vezes, acabam se deparando com uma série
de privações de direitos, entre eles o de moradia, um dos mais essenciais à dig-
nidade humana e promoção de tantos outros Direitos Humanos Fundamentais. 

A relação entre moradia e vulnerabilidade pode ser observada pela ex-
pansão histórica das cidades, que ocorre da forma como é mais conveniente
para interesses imobiliários e financeiros, o que não necessariamente de ade-
qua às necessidades daqueles que não têm onde morar. Por outro lado, é pos-
sível observar que um dos fatores determinantes e contributivos para um
contexto de moradia socioambiental vulnerável é a percepção errônea ou a
falta de percepção a respeito da concepção de risco.

Ademais, a decisão de ocupação, de regra, irregular, é aparentemente
debatida como se fosse apenas individual, portanto, de responsabilidade ex-
clusiva do morador. De fato, o risco moral se manifesta em algumas situa-
ções, mas não deve ser generalizado. poucos discordariam que que a questão
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da ocupação das áreas de risco está associada, fundamentalmente, à ausência
de uma continuada política habitacional realmente orientada para as pessoas
mais pobres. Diversas são as normas internacionais e nacionais que orientam
a atuação Estado no sentido de tutelar e garantir a moradia digna aos cida-
dãos. Dessa maneira, a responsabilidade principal pela fiscalização de áreas
irregulares e a devida realocação das pessoas está atrelada à boa gestão e a
política públicas.

Diversas são as tutelas em escala global que visam solucionar a deficiên-
cia na prestação de moradias adequadas, mas a relidade demonstra que o abalo
na estabilidade do sistema social combinado a circunstâncias naturais, tecno-
lógicas e sociopolíticas, ainda é latente e causa determinante para que as co-
munidades se alojem em locais irregulares, o que contribui, sobremaneira para
a magnitude de inúmeros desastres.2

A partir deste cenário, o objetivo do presente artigo é destacar e refletir
a respeito dos fatores sociológicos contributivos para ocupação irregular do
solo, sua relação com desastres, bem como vislumbrar possíveis soluções
para o problema em análise.

A pesquisa se mostra de fundamental importância em razão da longín-
qua grave violação ao direito humano à moradia em nosso país, realidade
que tende a ser exacerbada em um contexto de mudança climática e a ocor-
rência de desastres cada dia mais frequentes e de maior magnitude. 

A pesquisa será desenvolvida com base no método dedutivo, que faz
com que o pesquisador encontre suas afirmativas através de uma abordagem
feita pela busca de desencadear um raciocínio lógico descendente provindo
da regra geral para o específico. As técnicas de pesquisa utilizadas são a bi-
bliográfica e jurisprudencial.

2 A RELAÇÃO ENTRE VULNERABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL E OCORRêNCIA DE DESASTRE
Os países em desenvolvimento não estavam preparados para lidar com as mo-
dificações decorrentes da urbanização acelerada dos grandes centros. As cida-
des não possuíam a estrutura necessária para receber esta demanda, de maneira
que outros prejuízos se formaram a partir desta migração, causando falta de
lares acessíveis, transporte público, empregos, infraestrutura básica e serviços
necessários para apoiar as crescentes populações urbanas (CERATTI, 2013).

A desorganização social ocasionada por este processo desencadeou a
ausência de recursos e melhores oportunidades de emprego, de modo que
parte da população acaba buscando alternativas para suprir direitos básicos
de sobrevivência. Entre esses está a moradia.

Muitas pessoas que não dispõem de recursos suficientes acabam por ex-
pandir as cidades da maneira mais conveniente para sua situação financeira,
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não respeitando os limites das áreas naturais, e se alojando em áreas de risco,
que são, em geral, lugares com elevadas possibilidades de alto impacto fren-
te à ocorrência de eventos ambientais adversos (CASTRO, 1998).

Este aglomerado de pessoas e residências em áreas geograficamente
desfavoráveis para moradia contribui significativamente para que um fenô-
meno natural se torne um desastre, uma vez que contribui para o aumento
da probabilidade de ocorrência, bem como para sua magnitude dos resulta-
dos. No Brasil, os casos de desastres estão cada vez mais relacionados com
a ocupação de Áreas de Preservação Permanente (APP’s) (CARVALHO,
DAMACENA, 2013, p. 47-51)3.

A exploração inadequada do solo acaba aumentando a vulnerabilidade
da comunidade daquele local, deixando-a suscetível a desastres naturais.
Estas questões de vulnerabilidade das sociedades vêm sendo foco de preo-
cupação mundial, e cada vez mais se tem investigado a respeito das causas
e dos possíveis meios de mitigação frente aos desastres (UNITED NA-
TIONS, 2004).

No Brasil, a reflexão a respeito a respeito da temática é particularmente
importante, já que, ainda que não se tenha números precisos, ao que tudo
indica, a ocupação irregular do solo é uma das razões que mais causa perdas
humanas no país (NOGUEIRA, 2002, p. 21). Neste contexto, observar a
perspectiva sociológica é de extrema relevância para que se obtenham avan-
ços nas medidas adotadas para mitigação, pois, ao contrário da ideia comum
acerca dos desastres, estes não são fenômenos físicos puramente, mas sim
um problema intimamente relacionado com a maneira com qual a humani-
dade convive com o ambiente. São fatores sociais que a partir da disfunção
do comportamento humano frente ao ambiente (FERNÁNDEZ, 1996, p. 7),
causam danos mais severos do que o esperado. Enfim, desastres são cons-
truídos socialmente4. 

Ademais, estas ocupações desordenadas e agressivas de localidades geo-
tecnicamente suscetíveis a situações de riscos ambientais estão acontecendo
de modo crescente e sendo associadas a escorregamentos e inundações, com
mortes e consideráveis danos à economia das cidades, afetando a todo o tempo
a integridade, serviços ambientais, os bens e a qualidade de vida dos cidadãos
(NOGUEIRA, 2002, p. 8).

Diante dos danos e prejuízos que estes locais representam, sobretudo em
morros e encostas, constantemente expostos a situações que geram custo ma-
terial e social, é razoável pensar que, em boa parte dos casos, habitar estas
áreas não é uma questão unicamente de escolha do proprietário, mas sim, uma
alternativa inadequada que possui causas muito mais profundas como, por
exemplo, falta de melhores possibilidades financeiras (PEREIRA, BARBO-
SA, 2012, p. 33). Sem contar a vulnerabilidade cultural, que não pode ser des-
tacada desse contexto.
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Sendo assim, apesar das ocupações provirem de decisões aparentemen-
te privadas a respeito da área que está sendo ocupada, nem sempre é resul-
tado de uma escolha pessoal, mas uma consequência da ineficácia de direitos
fundamentais e, em alguns casos, da omissão ou inexistência de fiscalização
por parte do poder público acerca do uso irregular destas áreas de risco
(CARVALHO, 2013, p. 411).

Além disso, a percepção de risco também é alterada conforme os co-
nhecimentos que o indivíduo adquiriu durante o seu processo de desenvol-
vimento cultural e social, que variam de acordo com aspectos psicológicos,
éticos, econômicos, etc. (FONSECA, 2010, p. 79). Todos esses aspectos são
contribuintes do que vem sendo denominado “injustiça ambiental”, vez que,
os mais intensamente afetados são os menos favorecidos, que dispõem de
acesso limitado às informações de natureza ambiental, acabando por reduzir
sua autonomia quanto a evitar determinados riscos por falta de conhecimen-
to ou informação (FENSTERSEIFER, [?], p.7).

Desta forma, quando se fala em uma comunidade de condições econô-
micas fragilizadas, e sabendo da realidade da educação pública precária, é ra-
zoável compreender que a concepção de risco dessas pessoas seja rasa, não
sendo plausível transferir responsabilidades no que concerne à vulnerabilida-
de apenas à comunidade que está a ela submetida.

Para que isso não ocorra, ou ao menos seja mitigado, a compreensão de
risco e, principalmente, de um risco específico que envolve uma determinada
comunidade, deve ser explorada e comunicada. A concepção adequada quan-
to aos potenciais impactos reflexos e prejuízos na sociedade, especialmente
no que concerne a moradias irregulares, faz como que as pessoas estejam
mais preparadas para lidar com eventos extremos e com mais informação
procurem locais com menor exposição, ou acetarem com menor resistência
outras alternativas. A consciência do risco é um importante instrumento para
a prevenção dos desastres. Todavia, ninguém tem consciência sobre o que
não conhece ou entende.

2.1 A NOÇÃO DE RISCO DO pONTO DE VISTA SOCIOLÓGICO
O conceito de risco é trabalhado por diversos teóricos, especialmente no
âmbito da sociologia. Niklas Luhmann (no que concerne à diferença entre
risco e perigo) e Mary Douglas (pelo argumento da existência de riscos vo-
luntários e involuntários) são dois representantes da relevância do estudo
do risco para o âmbito do direito ambiental, dos desastres e para a relação
que existe entre esses ramos do direito e a tutela do direito à moradia. 

Nesse sentido, importante sublinhar a diferença entre risco e perigo, no-
menclaturas que não têm o mesmo sentido. Enquanto o perigo é uma possibi-
lidade de acontecimentos que foge da capacidade humana a contenção, o risco
está inserido na ideia de previsibilidade, ainda que por meio de probabilidade/
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improbabilidade (CARVALHO, DAMACENA, 2012, p. 87). Para Luhmann
(1991, p. 46-51), perigos derivam de acontecimentos independentes ou
alheios à vontade humana, e provenientes de fatos externos. Já os riscos de-
correm de acontecimentos que contaram com o ato de decisão a respeito da-
quela exposição. 

Mary Douglas (2012, p.15-19) desenvolveu uma teoria cultural a respei-
to dos riscos, centrada numa visão socioconstrutiva, razão pela qual defende
a existência de riscos voluntários e involuntários. Os primeiros são os que o
cidadão escolhe se submeter, enquanto os involuntários são os que as pessoas
se submetem por ignorância ou indução. De acordo com a autora, estes riscos
não são dispostos de forma equitativa: 

Em qualquer sociedade, a distribuição das oportunidades na vida dificilmente
pode ser considerada equitativa. Certas classes de pessoas enfrentam riscos
maiores que outras. Em média, os pobres adoecem mais que os ricos, morrem
mais jovens, sofrem mais acidentes. Não seria possível afirmar que todos os
grupos expostos a maiores riscos ao longo da vida empoem-se a eles de ma-
neira voluntária. O sujeito pode correr o risco de sofrer um acidente industrial,
ou submeter-se a determinado grau de poluição, a ficar desempregado; nesse
caso, o risco é involuntário no sentido específico de que seria preferível que
as coisas ocorressem de outra forma. Os riscos ocorridos talvez sejam acei-
tos contra a vontade, isto é, a pessoa não os aceitaria se fosse rica, bonita ou
de origem nobre. (DOUGLAS, 2012, p.17)

A ideia básica intrínseca sobre este risco social está relacionada a dois
fatos, o primeiro é que os pobres normalmente são os mais expostos aos ris-
cos, seja de ordem natural, seja de origem humana, e o segundo está ligado
às condições de lidar com os riscos. Sendo que, cada vez mais as catástrofes
naturais, o mau tempo, e os problemas relacionados à saúde vêm sendo preo-
cupação para os indivíduos e para a sociedade (HOLZMANN, JORGENSEN,
2001, p. 529-556).

Desigualdade social, exclusão territorial e meio ambiente se interligam
da perspectiva da sujeição a situações de vulnerabilidade, sobretudo no to-
cante à informalidade que assola as moradias das populações mais carentes,
que são levadas a ocuparem áreas desinteressantes ao mercado imobiliário,
se alocando em locais de alto risco geológico, ambientalmente sensível e de
risco ambiental (MORETTI, 2013, p. 37-58).

Marta Dora Grostein (2001, p. 13-19) evidencia os problemas decor-
rentes da prática que cria um padrão periférico baseado nas falhas estatais.
Nesse sentido, elucida que:

A negligência do Estado, em suas diferentes instâncias, com a construção
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das cidades e a formulação de uma política de desenvolvimento urbano; a ile-
galidade como fator estrutural na dinâmica de expansão urbana das metró-
poles brasileiras; o lote urbano precário, a casa na favela e o aluguel de um
quarto em cortiços como as alternativas predominantes para resolver o pro-
blema de moradia dos pobres nas metrópoles; a ausência de uma política ha-
bitacional metropolitana; a insuficiente produção pública de moradias so-
ciais em face da demanda; e o descaso absoluto da sociedade e do poder público
com os problemas socioambientais decorrentes.

Este reiterado e crescente padrão de urbanização demonstra de que
forma o Estado está falhando quanto ao controle e fiscalização do uso e ocu-
pação do solo, quando, em verdade, é sua obrigação promover moradia ade-
quada para pessoas que não dispõem de recursos suficientes para tanto
(GROSTEIN, 2001, p. 13-19).

A este respeito, em caso apreciado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (RIO GRANDE DO SUL, 2017), o direito à moradia foi priorizado,
em virtude da demonstração da falha do Estado em controlar e fiscalizar o uso
e a ocupação do solo. Tratava-se de uma ação civil pública, proposta pelo Mi-
nistério Público Federal em face do Município de Palhoça/SC e de sua Funda-
ção Municipal de Meio Ambiente, bem como em face de João Amaro de Me-
deiros, morador de região anteriormente caracterizada como manguezal.

No caso, o órgão ministerial pretendia a condenação dos réus à demoli-
ção das edificações de propriedade de João Amaro, pois teriam sido construí-
das em área caracterizada como manguezal. Restou comprovado ao longo da
instrução processual que a área na qual estava construída a propriedade cos-
tumava ser um manguezal, contudo, há muitos anos já se encontrava destituída
das características de manguezal, em virtude do aterramento e ocupação ha-
bitacional, incentivada pela municipalidade.

Na perícia técnica realizada na área, observou-se que as moradias cons-
truídas na região, inclusive a do Sr. João Amaro, eram boas e confortáveis,
denotando que os moradores empreenderam seus esforços e economias para
a sua construção. Já o Poder Público, representado pelo Município e seu
órgão ambiental, não exerceu seu dever de fiscalização, não impedindo a
construção de residências em área de preservação permanente. Muito pelo
contrário, a prática foi incentivada e tolerada por mais de 20 anos, até mesmo
com o objetivo de cobrar IPTU.

Em razão destas circunstâncias, foi afastada a ordem demolitória que
havia sido concedida pela sentença de primeiro grau. Assim, em que pese o re-
conhecimento do dano ambiental, a decisão deu prioridade ao direito à mora-
dia, mantendo a residência do réu particular, pois restou demonstrado que o
principal culpado pela ocorrência dos danos ambientais foi o Estado.

Ainda que os Direitos Humanos se baseiem na ideia de igualdade e
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universalidade, quanto ao direito à moradia, a realidade demonstra que a defi-
ciência de atendimento e acesso está concentrada nas famílias em que a renda
mensal é de valor inferior a três salários mínimos (ALMEIDA, PEREIRA, 2014,
p. 292-316), sendo assim, resta claro qual é o perfil das pessoas que residem em
áreas potencialmente perigosas e em condições de assentamentos precários. 

Cumpre destacar, ainda, que por vezes as moradias oferecidas pelo Poder
Público não observam as necessidades reais das famílias, como é o caso ocor-
rido em Brasília, em novembro de 2017, no qual a mãe que sustentava seis fi-
lhos com a renda obtida através de seu emprego como “catadora de lixo”, ao
ser contemplada com o programa “minha casa, minha vida”, para residir em
moradia com melhores condições estruturais, passou a residir a 28km da área
central. Resultando na perda de seu emprego e em supressão dos seus direitos
mais básicos de subsistência, como no caso noticiado em que seu filho des-
maiou de fome da escola (G1, 2017).

Ou seja, apesar das ocupações provirem de decisões aparentemente pri-
vadas, importante observar que elas nem sempre são resultado de uma esco-
lha pessoal, mas uma decorrência da falta de eficácia de direitos fundamen-
tais (CARVALHO, 2013, p. 411). Esta questão se torna complexa, ainda, do
ponto de vista da definição de moradia digna, pois ultrapassa definições me-
ramente estruturais.

3 TUTELA DO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA NO
BRASIL E NO MUNDO
Sabendo da subjetividade que assola a questão da moradia, e com vista a re-
duzir ao máximo a ocorrência de moradia em área de risco, a Ficha Infor-
mativa nº 21 (NAÇÕES UNIDAS, 2002), publicada pelo Alto Comissariado
das Nações Unidas, estabelece que o atendimento dos Direitos Humanos es-
teja intimamente ligado à questão de possuir uma moradia adequada. Pela
relevância do texto à matéria em estudo, destaca-se breve trecho do docu-
mento da ONU 

Ter acesso a uma habitação condigna, salubre e segura, aumenta substancial-
mente a possibilidade de as pessoas gozarem outros direitos, uma vez que a ha-
bitação constitui a base de outros benefícios de natureza jurídica. Por exemplo,
habitação e condições de vida adequadas estão estreitamente ligadas ao grau de
realização efectiva do direito à higiene ambiental e do direito ao mais elevado
nível possível de saúde mental e física. A Organização Mundial de Saúde con-
sidera a habitação como o factor ambiental mais importante associado à
doença e ao aumento das taxas de mortalidade e morbilidade. O Direito
Humano a uma Habitação Condigna • 13 Esta relação ou “permeabilidade”
entre o direito a uma habitação adequada e outros direitos humanos mostra bem
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que as noções de indivisibilidade e de interdependência são fundamentais para
a plena realização de todos os direitos.

Desta forma, a compreensão do direito à moradia adequada não se res-
tringe tão somente às condições físicas da estrutura da residência, mas
abrange também o acesso sustentável e não discriminatório em relação aos
outros direitos humanos dos quais os cidadãos dependem para garantir seu
próprio sustento e sua dignidade enquanto pessoa (FURTADO, 2014, p. 42).

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (NAÇÕES
UNIDAS, 1948) não só previu o direito à moradia, como em seu artigo XXV
tutelou o lar como pressuposto para o direito à vida: 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, 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 em circunstâncias fora de seu controle.

O direito à moradia possui uma intrínseca relação com o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado. José Afonso da Silva (2010, p. 18)
qualifica o meio ambiente como o resultado da interação entre os aspectos
naturais, artificiais e culturais que compõem o ambiente e buscam o desen-
volvimento equilibrado da vida, em todas as suas formas. É notório que a
vida humana somente pode se desenvolver de maneira saudável se o indiví-
duo possuir uma habitação apropriada e segura. Assim, a moradia digna e
adequada, que integra o conceito de direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, é pressuposto para o exercício de outros direitos funda-
mentais, tais como a vida, a saúde, a intimidade, a liberdade, além da inte-
gridade física, psíquica e moral da pessoa (SOUZA, 2008, p. 154-164).

Em 1966, ainda a título de reconhecimento universal, foi aprovado o
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em que
os Estados Partes deveriam reconhecer a habitação como um dos direitos
para a vida adequada (REIS, 2014, p. 294-301). 

No Brasil, esse direito foi consagrado com a promulgação da Consti-
tuição de 1988, em seu art. 6º, e, a partir de então, o Estado Brasileiro passou
a ter como meta constitucional atuar ativamente na promoção de moradias
dignas para toda população (REIS, 2014, p.294-301).

Em 1991, o Comitê das Nações Unidas de Direitos Econômicos, So-
ciais e Culturais (CDESC), comentário geral 4º, estabeleceu parâmetros
mais objetivos que determinaram alguns aspectos a serem considerados para
que o direito à moradia fosse garantido a contento. Segurança jurídica da
posse, disponibilidade de serviços materiais, facilidades e infraestrutura,
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custo de manutenção da moradia acessível, habitabilidade, acessibilidade,
localização e adequação cultural (NAÇÕES UNIDAS, 1991). 

Ocorre que o alto valor agregado às áreas centralizadas das cidades,
que são também as que recebem melhor tratamento público, contribuiu para
que as pessoas de renda menor buscassem alternativas mais adequadas à sua
condição social, formando as “cidades informais”, que nada mais são do que
fruto da violação indireta do direito à moradia (OSÓRIO, 2006, p. 31-32).

O Estado de Direito representa uma evolução do Social, oportunidade
em que cresce a proteção das liberdades individuais em face do poder estatal
e, também, a atribuição ao Estado de uma série de compromissos e atitudes,
a fim de aplacar as desigualdades nas relações de cunho material. Neste sen-
tido, se pode afirmar que a Constituição de 1988 inaugurou o processo de
construção do Estado Democrático de Direito no Brasil, pois

[...] restaurou a preeminência do respeito aos direitos individuais, proclama-
dos juntamente com significativa série de direitos sociais. O Estado se com-
prometia a não interferir no que fosse próprio da autonomia das pessoas e a
intervir na sociedade civil, no que fosse relevante para a construção de meios
materiais à afirmação da dignidade de todos. (MENDES, 2014, p.102)

Embora se pretenda Democrático de Direito, alguns autores percebem
no modelo de Estado brasileiro trazido pela Constituição de 1988 uma forte
característica de Estado Social. Para Odete Medauar (2009, p. 29)5,

A Constituição de 1988 não menciona a expressão ‘Estado social’ [...]. Mas é
indubitável a preocupação social, sobretudo pela presença de um capítulo dedi-
cado aos direitos sociais. Existe um Estado social quando se verifica uma gene-
ralização dos instrumentos e das ações públicas de segurança e bem-estar social.

Porém, para além da inspiração liberal e social, o Estado Democrático
de Direito assume uma preocupação com “a transformação do status quo”
(STRECK, BOLZAN DE MORAIS, 2006, p.97) e se torna um “fomentador
da participação pública no processo de construção e reconstrução de um pro-
jeto de sociedade, apropriando-se do caráter incerto da democracia para vei-
cular uma perspectiva de futuro voltada à produção de uma nova sociedade”
(STRECK, BOLZAN DE MORAIS, 2006, p.98).

4 pERSpECTIVAS NORMATIVAS DE GESTÃO DE RISCO:
UM OLhAR A pARTIR DA LEI DA pOLÍTICA NACIONAL
DE pROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Outro ponto essencial a ser analisado quando se trata de mitigação aos riscos
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de desastres é a atuação da Defesa Civil. Em contexto mundial, a maioria
das defesas civis está organizada de maneira que os governos e as popula-
ções locais contribuam nas ações de prevenção e resiliência aos desastres,
seguindo o princípio da Defesa Comunitária (FURTADO, 2012, p. 29). Este
princípio está fundamentado na ideia de que os Governos não possuem ca-
pacidade suficiente para solucionar todos os problemas que podem vir a afe-
tar a comunidade (TENAN, 1977, p. 32).

A Defesa Civil foi se estruturando para atuar nestes casos, no entanto,
diante das crescentes ocorrências de Desastres Naturais ocorridos no Brasil,
surgiu a necessidade de criar uma forma regulamentada de gestão de desastres
naturais, com o intuito de evitar a reincidência desses eventos, bem como, ca-
pacitar as populações locais no enfrentamento destes fenômenos, surgindo
assim, a Lei 12.608/2012, também conhecida como a Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil (ALVES, RIBEIRO, 2015, p. 63-85). 

Esta norma trouxe em si princípios e instrumentos que visam à gestão
de riscos em caso de desastres buscando assegurar condições sociais, econô-
micas e ambientais adequadas para garantir a dignidade da população e pro-
mover o desenvolvimento sustentável (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO
NACIONAL). 

A Proteção e Defesa Civil no Brasil estão organizadas sob a forma do
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), e objetivam ações
de prevenção de desastres naturais e tecnológicos de maior prevalência. Assim
como a realização de estudos para avaliar e reduzir os riscos de desastres, além
de atuar na iminência e em circunstâncias de desastres para prevenir e mini-
mizar danos, socorrendo e assistindo populações afetadas e restabelecendo
os locais atingidos (FURTADO, 2012, p. 23).

Essas estratégias preventivas adotadas, tanto em contexto brasileiro,
quanto em contexto norte-americano, estão geralmente relacionadas a ques-
tões estruturais e não estruturais. No entanto, no Brasil, as medidas estão
diretamente ligadas à engenharia civil, priorizando as medidas não estrutu-
rais. Já em contexto norte-americano se vem adotando uma estratégia cria-
tiva no sentido de priorizar a infraestrutura natural na prevenção e proteção
dos desastres naturais, dada a relevância dos serviços ecossistêmicos (CAR-
VALHO, DAMACENA, 2013, p. 72).

Dentre as questões tuteladas, pode-se dar destaque para a especial preo-
cupação com as áreas de risco, como pode ser visto no Capítulo II, seção I,
em que trata dos objetivos e, dentre eles, ao menos quatro, se relacionam di-
retamente à questão, embora ainda haja outros que podem ser apontados como
direcionados também a estas áreas (ALVES, RIBEIRO, 2015, p. 63-85)

A promoção da identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulne-
rabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência; o estímulo
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ao adequado ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em
vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos
e da vida humana; o combate à ocupação de áreas ambientalmente vulnerá-
veis e de risco e a promoção da realocação da população residente nessas
áreas e; a recuperação das áreas afetadas por desastres.
Outros objetivos, mesmo que indiretamente, relacionam-se às áreas de risco,
como o estímulo a iniciativas que resultem na destinação de moradia em local
seguro e a incorporação da redução de riscos de desastres e das ações de pro-
teção e defesa civil entre os elementos da gestão territorial e do planejamento
das políticas setoriais

Ainda, a norma busca inibir a ocupação de áreas ambientalmente vulne-
ráveis, reforçando também a ideia da necessidade de uma atuação a contento
das competências suplementares dos estados e municípios (COUTINHO, 2015,
p. 383-396).  

O combate à ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco,
bem como a promoção e a realocação da população residente nessas áreas é
um dos objetivos da política nacional e defesa civil.  Nos termos do artigo 3º-
B, há a previsão de um procecedimento anteriormente não previsto na legisla-
ção brasileira. Nos termos da legislação,  verificada a existência de ocupações
em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inun-
dações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o municí-
pio adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução
de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a re-
moção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. Nos
termos do § 1o  A, 

a efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos
seguintes procedimentos:

- realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demons-
tre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de ter-
ceiros; e

- notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo téc-
nico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas
pelo poder público para assegurar seu direito à moradia. 

Caso seja necessária a remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas
que impeçam a reocupação da área. Ademais, Aqueles que tiverem suas mora-
dias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo
Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de
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acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse so-
cial.” (parágrafos 2ª e 3ª).

Embora a Lei regulamente a gestão, é a Constituição Federal que as-
sume o papel principal para a concretização dos Direitos Fundamentais e
garantias dos cidadãos, em razão do seu especial caráter normativo capaz
de exigir o cumprimento às normas (SCHORR, NETO, 2015, p. 01).

Neste sentido, a Constituição exige o Plano diretor como instrumento
básico para o desenvolvimento urbano (DUTRA, 2008, p. 02), sendo obri-
gatório, conforme estabelecido na Lei 10.257/2001, no art. 4º, VI (BRASIL,
2001), para as cidades “Incluídas no cadastro nacional de Municípios com
áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inunda-
ções bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos”.

O Plano diretor tem o dever de orientar as políticas e programas no de-
senvolvimento das cidades, de modo a garantir a “habitação de qualidade, sa-
neamento ambiental, transporte e mobilidade, trânsito seguro, hospitais e pos-
tos de saúde, escolas e equipamentos de lazer, para que TODOS possam
morar, trabalhar e viver com dignidade” (BARBOSA et. al., 2015, p. 37-38). 

O município deve planejar considerando o ecossistema, e não somente
os aspectos políticos, sociais e econômicos.

Para tanto, o Estatuto da Cidade é o responsável por indicar o procedi-
mento que deve ser adotado para a correta utilização do espaço urbano, bem
como a reversão de seu uso quando feita de modo inadequado.  O objetivo
é estipular as diretrizes que devem ser seguidas para a correta ocupação do
solo, em respeito a preservação e ocupação de áreas verdes, do mesmo modo
que deve propor ações que busquem a intervenção preventiva e de realoca-
ção das populações em áreas de risco, regularização fundiária e medidas es-
truturais (COUTINHO, 2015, p. 383-396).

Ocorre que, mesmo com os direcionamentos regulamentados as medi-
das não estão correspondendo aos resultados pretendidos. O Instituto Na-
cional de Ciência e Tecnologia, através do Observatório das Metrópoles, em
setembro de 2016, demonstrou através dos dados apresentados no lança-
mento do Índice de Bem-Estar Urbano dos Municípios Brasileiros (IBEU-
Municipal) que ainda há muitos problemas urbanos a serem mitigados, den-
tre eles, a infraestrutura urbana foi apresentada como o principal, já que os
dados mostram que 91,5% dos municípios apresentam níveis de ruins a
muito ruins nesse aspecto (RIBEIRO, RIBEIRO, 2016, p. 45).

Em se tratando de gestão de risco de desastres (o que está diretamente
relacionado à moradia irregular) a Lei 12.651/2012 (BRASIL, 2012) de-
sempenha um importante papel, posto que estabelece diretrizes sobre a pro-
teção das áreas de preservação permanente, o que, se implementado, con-
tribui para a mitigação de desastres “naturais”, além de contribuir para um
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processo mais adequado de ocupação, tendo em consideração as funções
ecossistêmicas, importantíssimas para reduzir deslizamentos e inundações.

Do mesmo ano, a Lei 12.608 (BRASIL, 2012) que, dentre outras provi-
dências, obriga os municípios a mapear e fiscalizar as áreas de risco e orga-
nizar com as devidas condições de higiene e segurança abrigos provisórios
que assistam a população. Além de ficar obrigado a tomar as providências
necessárias para que a população se mantenha informada a respeito das áreas
de risco e possíveis ocorrências de desastres, mobilizar e capacitar equipes
de atendimento, criar mecanismos de coleta, distribuição e controle de su-
primento, bem como, garantir moradia temporária para as famílias vítimas
de desastres que necessitem. 

Além disso, há algumas leis que visam o incentivo à prática de proteção
ambiental atrelada a moradia adequada, sendo que dessa forma acabam por
contribuir com a prevenção dos desastres. Como é o caso do Projeto de Lei
4095/13 (BRASIL, 2013) em tramitação, que visa a concessão de benefícios
tributários para os cidadãos que adotarem medidas de conservação e uso ra-
cional da água e energia, assim como contribuam para permeabilização do
solo, auxiliando assim no equilíbrio ambiental.

O mesmo ocorre com o Projeto de Lei 1688/2015 (BRASIL, 2015), que
pretende criar um Fundo Nacional de Recuperação de Nascentes de Rios
(Funaren) com a intenção de promover a conservação e recuperação da ve-
getação que protege as nascentes, inclusive com multas aplicadas pela Lei
9.605/98 de Crimes Ambientais para os casos de prejuízos às áreas de pre-
servação permanente (APPs).

Nesse passo, a vulnerabilidade resulta de uma complexidade de fatores
interligados, entre as quais estão as prioridades da comunidade e do poder
público. No que tange a Defesa Civil, há uma imposição legal de mitigar as
vulnerabilidades, no entanto, sua operacionalização depende de orçamento
planejado e aplicado nas necessidades da coletividade, mas, atualmente, de
inúmeras regulamentações da lei de Proteção e Defesa Civil no Brasil (DA-
MACENA, 2016, p. 26).

Pois, ainda que haja uma norma geral, o que acontece é uma ausência
de observância do texto legal ou a falha em sua regulamentação contribuem
negativamente para a efetividade do um círculo de gestão de risco (que é a
não ocorrência ou redução da ocorrência de desastres). Atualmente, o que é
mais comum é o gasto com as medidas pós-desastres, ao invés da priorização
da etapa da prevenção (DAMACENA, 2013, p. 53). Ademais, as Políticas
Públicas adequadas que poderiam contribuir para a efetividade do direito à
moradia digna, bem como as ações curativas após o desastre não têm se mos-
trado eficientes. 
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4.1 pOLÍTICAS pÚBLICAS qUE VISAM A GARANTIA DO DIREITO
FUNDAMENTAL À MORADIA E A pREVENÇÃO DE OCUpAÇÃO DE áREA
DE RISCO E DESASTRE
Em contexto de desastres, a atuação estatal através das políticas públicas efi-
cazes é o ponto mais importante na busca da proteção, já que as ações preven-
tivas são as que maiores benefícios trazem à sociedade haja vista evitar as
ocorrências, bem como reduzir os efeitos. Neste aspecto, insta salientar o
papel do plano diretor que tem por objetivo facilitar a interação dos cidadãos
com o poder público, e dessa forma abreviar entre as partes as definições sobre
emergências locais, problemas sociais e políticas de crescimento e expansão
(COUTINHO, 2014, p. 583-602).

E, pensando na correção dos dois maiores problemas associados à ha-
bitação, que são a insuficiência de moradia e a desarticulação entre os entes
federativos em relação à execução das políticas habitacionais, o Governo
Federal conjuntamente com o Conselho Nacional das Cidades elaborou
uma Política Nacional de Habitação (PNH) (CONFEDERAÇÃO NACIO-
NAL DOS MUNICÍPIOS, 2011), na busca de obter um planejamento capaz
de sanar ambas questões dificuldades. A PNH tem como meta principal ga-
rantir à população carente o acesso à moradia digna, e na busca desse ob-
jetivo conta com a integração entre a Política Habitacional e a Política Na-
cional de Desenvolvimento Urbano, bem como da Política Fundiária, pois
esta possui um papel estratégico na implantação dos processos, uma vez
que viabiliza a execução das políticas habitacionais (MINISTÉRIO DAS
CIDADES, 2004).

Neste âmbito, no que toca exclusivamente à aquisição de moradia, a Po-
lítica Nacional de Habitação prevê algumas medidas que visam facilitar este
acesso. Conforme aponta Isaura Florisa Gottschall Almeida (2011, p. 98-99):

Aquisição de imóveis novos ou usados com linhas de financiamento diversas:
i)financiamento ao beneficiário final, setor público ou setor privado, contem-
plando também aquisição de terreno, reforma e construção, utilizando recur-
sos do SH de Interesse Social e do SH de Mercado; ii) repasse de recursos ao
setor público, no caso de famílias incapazes ou com baixíssima capacidade de
arcar com as despesas inerentes à produção da habitação, necessitando de ele-
vado volume de subsídio, utilizando recursos do SH de Interesse Social –
FNHIS; iii) arrendamento residencial, no âmbito do PAR, destinado a famílias
com renda mensal de até 6 salários mínimos, carentes de uma parcela reduzida
de subsídio (utilizando recursos onerosos e não onerosos).

Locação social pública ou privada: definida para imóveis localizados em
centros urbanos e destinados à população de baixa renda. Quando o imóvel
pertencer ao setor privado, o proprietário locador recebe incentivo para sua
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produção/recuperação desde que mantenha como locatária a população que
necessita de subsídio para pagamento das taxas de locação.

Reabilitação em áreas urbanas centrais: recuperação e reutilização do acervo
edificado em áreas já consolidadas da cidade, abrangendo espaços e edifica-
ções ociosas, vazias, abandonadas, subutilizadas e insalubres, bem como a
melhoria dos espaços e serviços públicos, da acessibilidade e dos equipa-
mentos comunitários, a fim de promover o repovoamento dessas áreas.

Melhorias habitacionais: financiamento ou repasse de recursos conforme os
grupos de demanda, implicando assistência técnica na implementação, no
acompanhamento e controle das obras. 

E, por último, no que se refere à prevenção de desastre, merece desta-
que a atuação governamental que criou o Centro de Monitoramento e Alertas
de Desastres Naturais (CEMADEM), visando identificar as vulnerabilida-
des e o uso do solo objetivando além de melhor compreender as necessida-
des de planejamento e instalação de infraestrutura, antever a ocorrência de
desastres e aumentar o preparo da população em área de risco (DAMACE-
NA, CARVALHO, 2013, p. 470-494).

Ainda assim, mesmo com uma estruturação bastante regulamentada
para lidar com os crescentes casos de desastres e da necessidade de adoção
de medidas preventivas, na prática, por vezes ainda há certo despreparo es-
tatal capaz de compreender por completo a necessidade de priorizar tais
questões. Como caso recente ocorrido no Estado do Rio de janeiro, em que
o Governo que como medida de corte de gastos desativou o CEMADEM,
ignorando a possibilidade de ocorrência de repetição de tragédias como a
que matou 918 pessoas na Região Serrana em 2011 (G1, 2016).

Sendo assim, em razão das diversas inobservâncias legais, as políticas
ainda são insuficientes do ponto de vista prático, de modo que há dois direi-
tos que se confrontam, quais sejam, o direito à moradia e o direito.

5 REFLExõES FINAIS
O artigo demonstrou a relação existente entre direito à moradia, vulnerabi-
lidade e desastre. A investigação inicialmente relacionou o direito à moradia
digna com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, obser-
vando os aspectos sociológicos subjacentes à ocorrência de um desastre,
dentre elas, as mesmas que, muitas vezes, levam as pessoas a se submeterem
à uma moradia de risco. 

A partir da análise da concepção de risco foi possível observar que o des-
conhecimento contribui significativamente para a ocorrência de um desastre.
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E, ainda, foi possível concluir que a consciência a respeito do risco contribui
muito positivamente para a redução do agravamento da vulnerabilidade so-
cioambiental, que tem no direito à moradia um dos direitos mais prejudicados. 

Em segundo momento, foi analisada a tutela do direito à moradia digna
do aspecto internacional e nacional, bem como, se destacou de que forma
como o Brasil vem tutelando a matéria.  Neste tocante, saliente-se a ineficácia
dos direitos fundamentais no Brasil, o que se destaca em relação à moradia,
pela sua intrínseca relação com as diversas noções de vulnerabilidade e, por
consequência, com os desastres. Direitos Fundamentais são desrespeitados
quando há uma priorização das medidas pós-desastres, ao invés da preven-
ção. Isso é mais do que ilegal, é inconstitucional. Sobretudo quadro agravado
pelas políticas públicas desalinhadas com a realidade para o efetivo exercício
do direito à moradia digna, ou quando as ações curativas não se mostram su-
ficientes na busca por interromper as ocupações desordenadas.

O enfrentamento dessa questão parece ser um dos grandes desafios do
Direito brasileiro na atualidade, o que tende a agravar-se frente às esperadas
consequências das mudanças climáticas e pela ausência de ações que efeti-
vamente sejam capazes de inibir as moradias irregulares e promover resi-
dências de acordo com as necessidades reais da população que se alojam em
determinados locais por questões sociais.

É, portanto, papel do Poder Público desenvolver políticas públicas para
promover e garantir aos cidadãos o direito constitucional a uma moradia se-
gura e adequada, no cumprimento do dever constitucional de proteção e pro-
moção ao meio ambiente, diante da peculiar relação existente entre o direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à moradia digna.

A garantia do direito à moradia é especialmente importante para que o
Estado cumpra seu papel a contento. Quando, porém, o Estado for inerte, o
Poder Judiciário, respeitando alguns limites, está autorizado a intervir em
políticas públicas passando a ser um importante instrumento para a concre-
tização da transformação social – que é o objetivo fundamental do Estado
Democrático de Direito. 
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NOTAS

1 CATáSTROFES GLOBAIS GERARAM pERDA DE US$ 175 BI-
LhõES EM 2016. EM TODO O MUNDO, CERCA DE 11.000 pESSOAS
pERDERAM SUAS VIDAS OU DESApARECERAM EM DESASTRES
NATURAIS OU pROVOCADOS NO ANO pASSADO. Revista Exame. DIS-
pONÍVEL EM: hTTpS://ExAME.ABRIL.COM.BR/ECONOMIA/CATAS-
TROFES-E-DESASTRES-GERARAM-pERDA-DE-US-175-BILhOES-
EM-2016/. ACESSO EM NOVEMBRO DE 2017.

2 Destaque para as obras: CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA,
Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto Alegre: Livraria do Advo-
gado. 2013; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Limites e possibilidades da
prestação jurisdicional na redução da vulnerabilidade. In: FARBER, Daniel;
CARVALHO, Délton W. de.. (Org.). Estudos aprofundados em direito dos desas-
tres: interfaces comparadas. 1ed.Curitiba: Prismas, 2017; DAMACENA, Fernan-
da Dalla Libera; OLIVEIRA, F. ; DORR, Julia Marta Drebes. Direito à moradia,
ocupação de áreas de risco e desastre à luz da jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul. REVISTA CULTURAS JURÍDICAS, v. 4

3 Sobre o assunto recomenda-se as leituras: CARVALHO, Délton Winter
de.; FARBER, D.,  Estudos aprofundados em direito dos desastres. 1. ed. Cu-
ritiba: Prismas, 2017; CARVALHO, Délton Winter de. Desastres Ambientais e
sua regulação jurídica: deveres de prevenção, resposta e compensação. SP:
RT, 2015; CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda. Direito dos
Desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013; CARVALHO, Délton Win-
ter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.

4 Destaque para a obra: DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Limites e
possibilidades da prestação jurisdicional na redução da vulnerabilidade. In:
FARBER, Daniel; CARVALHO, Délton W. de.. (Org.). Estudos aprofundados em
direito dos desastres: interfaces comparadas. 1ed.Curitiba: Prismas, 2017, v. 1.

5 Lenio Luiz Streck e José Luis Bolzan de Morais (2006, p.104-105) entendem
que o Brasil não vivenciou realmente uma experiência de Estado Social, vindo este so-
mente a marcar presença com a Constituição de 1988. Paulo Bonavides (2001, p.336),
por sua vez, percebe na Constituição de 1988 a real expressão do Estado Social no Bra-
sil: “A Constituição de 1988 é basicamente em muitas de suas dimensões essenciais
uma Constituição de Estado social. Portanto, os problemas constitucionais referentes
a relações de poderes e exercício de direitos subjetivos têm que ser examinados e re-
solvidos à luz dos conceitos derivados daquela modalidade de ordenamento”. 
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