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Apresentação 

 

O VII Seminário Pensar Direitos Humanos, promovido pelo Núcleo Interdisciplinar de 

Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos e Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Direitos Humanos (PPGIDH) em sua sétima edição tem como tema 

Cidadania, Democracia e Direitos Humanos e ocorrerá em um momento crítico do 

cenário social e político brasileiro. O acirramento das divergências políticas e 

ideológicas - que se refletem nas manifestações populares, nas redes sociais, no 

Congresso Nacional e que culminaram com o afastamento da presidente eleita em 2014 

– tem tido desdobramentos em diferentes níveis e tem provocado sociabilidades que 

afetam negativamente a qualidade da democracia, do exercício da cidadania o que 

coloca em cheque, por conseguinte, a fruição de direitos humanos, uma vez que são 

interdependentes. 

 

O fortalecimento simbólico de discursos que corroboram com: o extermínio de jovens – 

sobretudo negros e moradores das periferias empobrecidas (bandido bom é bandido 

morto!); a violência doméstica e os crimes contra a dignidade sexual; a vulnerabilização 

de grupos historicamente prejudicados desde o processo de colonização do Brasil 

(indígenas e kalungas) ; a violência homofóbica, transfóbica , a pilhagem e predação de 

recursos naturais, entre tantos outros, têm atentado, no plano acadêmico e formacional, 

contra iniciativas no sentido de se discutir questões relacionadas a gênero, às 

desigualdades sociais, às liberdades religiosas, à laicidade do Estado, às 

sustentabilidades ambientais e sociais e às práticas de movimentos sociais. 

Objetivamente, esses mesmos discursos irão pautar a formulação e oferecimento de 

políticas públicas, e induzirão o cerceamento a liberdades democráticas no plano 

político. 

 

Assim, a realização do VII Seminário Pensar Direitos Humanos, em parceria com 

Universidades de outros estados, e Consórcio de Pesquisas que incluem Universidades 

de outros países da América Latina, tem por escopo: (1) fomentar o debate teórico e a 

troca de experiências práticas em torno do grande tema “Cidadania, Democracia e 

Direitos Humanos” a fim de contribuir tanto para a compreensão do momento histórico 
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quanto para a proposição de políticas que garantam conquistas já alcançadas de modo a 

evitar a consolidação de retrocessos sociais; (2) fortalecer, por meio do debate 

acadêmico interdisciplinar, a cooperação entre os diversos pesquisadores do Núcleo e 

do PPGIDH e a integração das pesquisas e atividades acadêmicas desenvolvidas por 

docentes e discentes das Universidades Goianas; (3) aprofundar os vínculos acadêmicos 

com outros pesquisadores e instituições de outros estados da federação e de outros 

países, em vista da consolidação de uma rede de Núcleos e Programas de Pesquisa em 

Direitos Humanos no Brasil e na América Latina; e, (4) envolver a sociedade civil no 

debate sobre direitos humanos buscando articular a pesquisa acadêmica com a formação 

de cidadãos e cidadãs comprometidos/as com as lutas e garantias dos direitos humanos; 

(5) promover a interação entre discentes e docentes de cursos de graduação e pós-

graduação de diversas Universidades de Goiás, Brasil e de outros Estados brasileiros e 

países da América Latina. 

 

Ricardo Barbosa de Lima 

Coordenador do PPGIDH e do VI Seminário Pensar Direitos Humanos 

 

Flávio Pereira Diniz 

Helena Esser dos Reis 

João da Cruz Neto 

Luciana de Oliveira Dias  

Magno Luiz Medeiros da Silva 

Marisa Damas 

Michele Franco 

Vilma de Fátima Machado 

Coordenadores do Pensar Direitos Humanos 
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1. A Ética em Nietzsche e o Valor dos Valores 

 

 

Roberto Fernandes Melo
1
 

Marcos Antônio de Carvalho Rosa
2
 

 

Resumo: Neste artigo, novos horizontes são abertos para o entendimento da ética. Mais do que isso, o 

próprio valor atribuído aos “valores” é questionado, e a moral “tradicional” é vista como uma forma de 

legitimar os interesses de alguns, que atribuem a si a capacidade e o direito de dizer o que é bom e o que é 

ruim, instrumentalizando historicamente o conceito de moral. A história do conhecimento ocidental, de 

forma geral, e a construção de leis e normas foi marcado por essa “posse” da verdade, que obscureceu a 

visão das diferentes e possíveis perspectivas para a análise da realidade e do ser humano, ferindo a 

dignidade humana. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica descritiva. 

 
Palavras-Chave: Dignidade Humana, Moral, Direitos.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ética em Nietzsche é um questionamento da moral tradicional, influenciada 

pelos valores judaico-cristãos, que envolveu toda a cultura ocidental. Nietzsche, em sua 

“filosofia do Martelo”, tenta destruir e questionar o valor dos valores e cria 

interrogativas em relação às verdades, propondo uma (i)moralidade a partir de 

perspectivas, rompendo com uma moral “fechada”, em interesses de alguns, que 

apresentam a verdade de acordo com seus próprios interesses, com o único objetivo de 

manipular as consciências. Este trabalho é uma pesquisa bibliográfica descritiva, que a 

partir das obras (principais) de Nietzsche, apresenta uma leitura da ética como 

“perspectivas” e não como “verdades absolutas”. 

 

NIETZSCHE E O MARTELO 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo alemão (nasceu na Prússia), viveu entre 

1844 e 1900. É considerado como um dos filósofos que mais influenciou o século XIX, 

devido, principalmente, à sua originalidade. Em 1889, sofreu uma crise de loucura e não 

                                                            
1 Mestre em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, graduado em Sociologia e Teologia, graduando em 

Direito e Filosofia, professor efetivo da Secretaria Estadual de Educação e Cultura. 
2 Mestre em Ciências Ambientais, graduado em Psicologia, graduando em Pedagogia, Instituto Federal de 

Goiás (IFG). 
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se recuperou, morreu em 1900 (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006). Suas principais 

obras foram: A Gaia Ciência (1882); A Genealogia da Moral (1887); A Origem da 

Tragédia (1872); Além do Bem e do Mal (1886); Assim Falou Zaratustra (1883); 

Aurora (1881); Crepúsculo dos ídolos (1888); Ecce Homo (1888); Humano, Demasiado 

Humano (1878); O Anticristo (1888); O Caso Wagner (1888); O Viajante e Sua Sombra 

(1879); e, Miscelânea de Opiniões e Sentenças (1879). 

Nietzsche começou seu trabalho sobre a filosofia debruçando-se sobre a cultura 

grega e analisando sua influência em relação ao desenvolvimento do pensamento 

ocidental. Identificou dois elementos: o apolíneo e o dionisíaco. O elemento apolíneo 

refere-se à ordem, harmonia e razão. Já o elemento dionisíaco refere-se à emoção e ao 

sentimento. 

Em nossa tradição cultural o espírito apolíneo triunfou sufocando tudo o que é 

afirmativo da vida. Nietzsche volta o seu pensamento no sentido de tentar recuperar as 

forças vitais e instintivas subjugadas pela razão. Por isso critica duramente Sócrates por 

ter sido o primeiro a encaminhar a reflexão moral em direção ao controle racional das 

paixões, chega a afirmar: “Eu sou um aprendiz do filósofo Dionísio, e faço gosto antes 

em ser um sátiro do que um santo” (NIETZSCHE, 2014 b, p.16, aforisma 2). Afirma 

também que a tendência de desconfiança nos instintos chega ao ápice com o 

cristianismo, que tende a domesticar o ser humano. 

 Sua filosofia é conhecida como filosofia do martelo, pois faz uma crítica 

profunda aos valores tradicionais da cultura do ocidente, que considera decadente, tais 

como o conservadorismo, a visão de mundo burguesa, o cristianismo, enfim, critica toda 

uma forma de vida que considera totalmente contrária à criatividade e à espontaneidade 

da natureza humana (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006). O excesso de confiança e 

crédito dado ao que é chamado de progresso e ao uso da razão é duramente criticado 

pelo filósofo. 

 

AS ORIGENS SOBRE O PRECONCEITO MORAL 

 

Uma das preocupações de Nietzsche é encontrar as origens daquilo que 

chamamos de moral. Em sua obra, A Genealogia da Moral, Nietzsche denomina a 

origem dos nossos preconceitos morais (2013, p. 24). Nesta mesma obra ele cita sua 

busca pelo que é o bem e o mal, e para isso, indica sua outra obra: Humano, demasiado 
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humano, em que aponta que a origem do bem e do mal está relacionada com a alma das 

tribos e castas dominantes, assim afirma: 

 

O conceito de bem e mal tem uma dupla pré-história: primeiro, na alma das 

tribos e castas dominantes. Quem tem o poder de retribuir o bem com o bem, 

o mal com o mal, e realmente o faz, ou seja, quem é grato e vingativo, é 

chamado de bom; quem não tem poder e não pode retribuir é tido por mau. 

(NIETZSCHE, 2005, p.48). 

 

 A angústia atormenta Nietzsche, que questiona de que modo o homem inventou 

esses valores do bem e do mal. Segundo o próprio Nietzsche, em sua infância, quando 

“Deus e os brinquedos enchem o coração”, sua primeira resposta foi apontar a solução 

para Deus, ou seja, Deus é o pai do Bem e do Mal. Teria razão o imperativo categórico 

Kantiano? A resposta é rápida, são dois tipos de preconceitos: teológico e moral. 

Apontar as origens do bem e do mal para Deus seria preconceito teológico e, apontar 

para a filosofia clássica (até Kant) seria preconceito moral. Nietzsche vai além, pergunta 

se esses valores (bem e mal) foram favoráveis ao desenvolvimento da humanidade. 

 Desta forma fica evidente a necessidade de se fazer uma crítica dos valores 

morais, e analisar criteriosamente o “valor destes valores”. Para apontar perspectivas, e 

não verdades, é preciso um olhar diferenciado em relação a tudo o que acontece ao 

homem moderno é preciso elevar a leitura das leis à dignidade de “arte”, possuir uma 

faculdade esquecida, que exige qualidades de vaca: a faculdade de ruminar. Assim 

afirma: 

 

O julgamento moral tem isso em comum com o religioso, crê em realidades 

que não são realidades. Moral é apenas uma interpretação de determinados 

fenômenos, mais precisamente, uma má interpretação. O julgamento moral é 

parte, como o religioso, de um estágio de ignorância em que falta inclusive o 

conceito do real (...). (NIETZSCHE, 2014 a, p. 49) 

 

 Aos historiadores da moral falta-lhes o espírito histórico, falta a crítica que 

busque a genealogia da moral. Falta a visão histórica para perceber que as ações 

altruístas foram elogiadas e consideradas boas por aqueles a quem eram úteis, depois a 

origem desse elogio foi esquecida e chamaram de boas as ações altruístas por costume e 

tradição adquirido da linguagem, como se fossem boas em si mesmas. Essa seria a linha 

genealógica: utilidade, esquecimento, costume e erro, e tudo para servir de base, de 

referência, de fundamento a uma escala de valor que até os dias de hoje parecia 

privilégio de homens superiores. Aponta para a superioridade daqueles que fazem as 

leis e daqueles que as cumprem, o vulgar “cidadão de bem” (NIETZSCHE, 2013). 
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 A origem do conceito “bom” deve sempre ser questionada, os homens 

poderosos, distintos, ricos, superiores é que julgaram como “boas” as suas ações e 

colocaram uma certa “rivalidade” por oposição a tudo o que era mesquinho, vulgar e 

“sem valor”. Esses “superiores” davam a si, de forma arrogante, o direito de criar valor 

e determina-los, tendo por critério exclusivo, a utilidade e a conveniência. 

 

Aqui justamente o sentimento chegou a um contraste daquele baixo grau de 

calor que é pressuposto por cada prudência calculadora, por todo cálculo 

utilitário, e não por uma vez, não por uma hora de exceção, mas por todo 

tempo; o pathos da distinção e da distância, o sentimento geral, fundamental 

e constante de uma raça superior e dominadora, em oposição a uma raça 

inferior e baixa, determinou a origem da antítese entre “bom” e “mau”.  

(NIETZSCHE, 2013, p. 33) 

 

O direito dos senhores de dar nomes vai tão longe que podemos considerar, 

inclusive, a própria origem da linguagem, como um ato de autoridade que emana dos 

que dominam. Desta maneira vincularam a um objeto ou a um fato, tal vocabulário, e 

dessa forma “adquiriram” a posse dele.  

Essa moral apresentada como estática é homicida em relação à história. Trata-se 

de uma idiossincrasia, devido à falta de sentido histórico, devido ao ódio da noção do 

vir a ser. Nossa noção de moral, muitas vezes, significa negar tudo o que se refere aos 

sentidos, significa ser múmia, representar o monoteísmo, ser coveiro. Significa estar 

“fora do corpo” e condenar as potencialidades dos sentidos (NIETZSCHE, 2014 a) que 

busca a vida, que busca o viver o presente, e não se submeter a esperanças futuras, e, 

apenas, eternas. 

A moral e a religião se inserem no conceito das causas imaginárias, que são a 

“explicação” dos sentimentos gerais desagradáveis. Estes sentimentos desagradáveis são 

atribuídos a seres que nos são hostis (espíritos maus), são atribuídos a ações que não 

podem ser aprovadas (sentimento de pecado). Dessa maneira, devido aos homens que se 

consideram superiores e senhores julgadores do que é o bom e o mau, a moral aparece 

como o que é, uma verdadeira envenenadora e caluniadora da vida (NIETZSCHE, 2014 

a) 

As teorias do livre-arbítrio possuem o objetivo de fazer a humanidade 

responsável por tudo o que acontece, a partir de parâmetros unilateralmente 

determinados, e, o que é pior “onde quer que responsabilidades sejam buscadas, 

costuma ser o instinto de querer julgar e punir que aí busca” (NIETZSCHE, 2014 a, p. 

45). Em outras palavras, “a doutrina da vontade foi essencialmente inventada com o 

objetivo da punição, isto é, de querer achar culpado” (NIETZSCHE, 2014 a, p. 45). O 
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fato de afirmar que os homens são “livres” serve para eles poderem ser julgados e 

punidos. O fato de ser culpado possui uma consequência que quer dizer que toda ação 

deve ser considerada como querida, e a origem de toda ação está na consciência. Isso é 

falso e enganoso para Nietzsche, pois, o homem não possui o controle de sua 

consciência (não necessariamente pensa no que quer pensar, por exemplo). 

A imoralidade em Nietzsche abre perspectivas novas para a ética e para o 

direito, pois ela busca energia para retirar do mundo o conceito de culpa e o conceito de 

castigo, supera as misérias do direito penal (apresentado espetacularmente por 

apresentadores de TV); do Estado Teocrático defendido por igrejas cristãs que fazem do 

parlamento brasileiro “escadas” para  o crescimento econômico e político de suas 

míseras congregações; e do moralismo conservador fundamentado em verdade eternas, 

que, como já estudado, não passam de escolhas humanas feitas pela conveniência de 

“senhores” que pretendem eternizar a “moral de rebanho”. 

 

Hoje, quando encetamos o movimento inverso, quando nós, imoralistas, 

buscamos com toda energia retirar novamente do mundo o conceito de culpa 

e o conceito de castigo, e deles purificar a psicologia, a história, a natureza, 

as sanções e instituições sociais, não existem, a nossos olhos, adversários 

mais radicais do que os teólogos, que, mediante o conceito de “ordem moral 

do mundo”, continuam a empestear a inocência do vir-a-ser com “culpa” e 

“castigo”. O cristianismo é uma metafísica do carrasco (...). (NIETZSCHE, 

2014 a, p. 46) 

 

Diante de tamanhas críticas naturalmente vem a pergunta: qual doutrina? Qual 

ideia apresenta Nietzsche? Toda essa tradição moral e religiosa que influencia e 

determina nossas leis pode ser substituído pelo que? Como pensar a psicologia, a 

sociologia, a filosofia, o direito, a história, sem castigos, culpas, punições? A resposta 

consiste em apontar que Nietzsche viveu no século XIX mas pensava para muito além 

do seu tempo, pensava para além do nosso século XXI. Vale citar: 

 

Muito do seu saber sobre Direito penal – e ele não era jurista – hoje sequer 

foi alcançado, ou seja, não chegamos, em pleno século XXI, à estatura penal 

de Nietzsche – em relação a ele, em muitos pontos, somos medievais” 

(CARVALHO, 2013, p. 8). 

 

E, o mesmo autor, justificando seu trabalho (livro intitulado: Direito Penal a 

Marteladas) continua seu raciocínio de forma ainda mais contundente: 

 

A paixão em estudar a obra de Nietzsche, no viés ora proposto, está na 

sua crítica agressiva, destruidora de muitas das mentiras que o Direito 

Penal ainda quer, passados mais de cem anos da morte do filósofo, nos 
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fazer crer (e consegue mantê-las no meio jurídico-penal: Nietzsche 

está ainda no amanhã, o Direito Penal do senso comum ficou no 

ontem).  (CARVALHO, 2013, p. 8) 

 

Mas a resposta dada pelo próprio Nietzsche é um autêntico desafio para qualquer 

doutrina Constitucional que zele pelos direitos e pela dignidade humana. Nietzsche 

afirma que ninguém dá ao ser humano suas características, sua identidade, nem Deus, 

nem a sociedade, nem seus pais e nem ele próprio. “Ninguém é responsável pelo fato de 

existir, por ser assim ou assado, por se achar nessas circunstâncias, nesse ambiente” 

(NIETZSCHE, 2014 a, p. 46). O filósofo aprofunda sua crítica: “A última coisa que eu 

haveria de prometer seria melhorar a humanidade. Eu não haverei de erigir novos 

ídolos; que os velhos aprendam o que significa ter pés de barro” (NIETZSCHE, 2014 b, 

p. 16). 

 

O ALÉM DO HOMEM – ZARATUSTRA 

 

A proclamação do Além do Homem (ou Super-Homem), é a mensagem 

profética de Zaratustra, o porta voz de Nietzsche (KENNY, 2007).  Aos trinta anos de 

idade Zaratustra foi para as montanhas, ali viveu a solidão e encontrou-se com seu 

espírito, viveu assim por dez anos. Desceu das montanhas e encontrou um homem 

velho, que dirigiu sua palavra a Zaratustra: 

 

Não me é estranho esse andarilho: por aqui passou há muitos anos. Chamava-

se Zaratustra: mas está mudado.  

Naquele tempo levavas tuas cinzas para os montes: queres agora levar teu 

fogo para os vales? Não temes o castigo para o incendiário? 

Respondeu Zaratustra: “Eu amo os homens”.  (NIETZSCHE, 2011, p. 11-12, 

aforismas 1 e 2) 

 

Após um diálogo, o santo (velho) ficou rindo de Zaratustra, e disse para 

Zaratustra zelar para que os homens recebessem seus tesouros, pois eles desconfiam de 

eremitas e não acreditam em presentes. Após o diálogo os dois se despedem. 

Ao chegar na cidade mais próxima, Zaratustra encontrou muita gente reunida na 

praça, haviam anunciado que um equilibrista andaria na corda. E Zaratustra começa a 

falar sobre o super-homem, e é isto que aqui nos interessa, neste trabalho, algumas 

constantes afirmações a respeito do super-homem: “Eu vos anuncio o super-homem. O 
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homem é algo que deve ser superado. Que fizeste para superá-lo?” (NIETZSCHE, 2011, 

p. 13, aforisma 3).  

No original, o sentido de super-homem seria “acima de” ou “além de” 

(Übermensch, sendo über “acima de” e Mensch seria “ser humano”). Significa para 

Nietzsche, cada um dos indivíduos, que de uma forma ou de outra, consegue 

desenvolver plenamente a condição humana, criando valores novos e sentido para a 

realidade, seria um cidadão que fica além do bem e do mal, sem preconceitos e capaz de 

viver suas potencialidades. Na verdade, o termo, propositalmente, não possui um 

conceito fechado, objetivo.  

O “além do homem” não significa alguém reforçado nas suas virtualidades e 

talentos. Significa alguém além do homem, do homem construído no ocidente, marcado 

pela possibilidade de encarar a vida sem as próteses e amuletos que consolam, amuletos 

esses, construídos pela religião e pela moral. 

Zaratustra continua a falar sobre o super-homem: 

 

Vede, eu vos ensino o super-homem! 

O super-homem é o sentido da terra. Que a vossa vontade diga: o super-

homem seja o sentido da terra! 

Eu vos imploro, irmãos, permanecei fiéis à terra e não acrediteis nos que vos 

falam de esperanças supraterrenas! São envenenadores, saibam eles ou não. 

São desprezadores da vida, moribundos que a si mesmos envenenaram, e dos 

quais a terra está cansada: que partam, então! (NIETZSCHE, 2011, p. 14, 

aforisma 3) 

 

O sentido da terra, o abraçar a condição humana são características do super-

homem que supera o niilismo, que se refere a negação da terra em nome de uma 

esperança, em nome de um futuro, de um após a vida. A moral e as leis devem 

considerar o tempo presente, a promoção imediata dos direitos humanos, e não os negar 

“em nome do céu”, de Deus ou da religião. 

Zaratustra fala e as multidões riem dele. Querem ver o equilibrista, e Zaratustra 

afirma que: “O homem é uma corda, atada entre o animal e o super-homem – uma corda 

sobre um abismo” (NIETZSCHE, 2011, p. 16, aforisma 4). O ser humano possui sua 

cultura e disso se orgulha, isso o diferencia do restante, mas o desejo de ser igual aos 

outros, o desejo de pensar tudo de acordo com a tradição, isso o faz rebanho e o 

impossibilita de questionar o “valor” dos valores que recebeu, aproxima-o do animal 

(rebanho) distanciando do super-homem. Por isso, afirma Zaratustra: “Nenhum pastor e 

um só rebanho! Cada um quer o mesmo, cada um é igual: quem sente de outro modo vai 

voluntariamente para o hospício” (NIETZSCHE, 2011, p. 19, aforisma 5). 



 

20 

 

Analisando a situação carcerária do Brasil, apenas como um exemplo, e os 

crimes praticados, podemos afirmar que as “massas” influenciadas pelos veículos de 

comunicação, agem como rebanho, exigem e clamam por “justiça”, em nome da 

“moral”, pedem que mais e mais pessoas sejam condenadas e percam a liberdade. 

Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN)
3
, do ano de 2014, a 

população carcerária brasileira é a quarta maior do mundo com aproximadamente 

622.000 pessoas – estando à sua frente apenas Rússia, China e Estados Unidos da 

América, respectivamente. Os números são absurdos. 

Neste sentido, “cada um” parece querer “ser igual”, cada um quer pensar como 

rebanho, movidos pelo “sensacionalistas justiceiros” e donos da “moral”. Quem “sente 

de outo modo”, ou seja, quem pensa numa outra perspectiva, “vai para o hospício”, é 

condenado pela sociedade e considerado como um verdadeiro “imoral” pois sua 

perspectiva é diferente da perspectiva do rebanho. 

Este exemplo, apenas um exemplo, mostra como anunciar o “além do homem” 

parece ser algo louco, diante das multidões que se identificam no rebanho. Assim 

reforça o exemplo, Carvalho: 

 

No meu último livro, a matéria veio à tona de novo: algo recorrente. O título 

já diz quase tudo: “Eles os Juízes Criminais, Vistos por Nós, os Juízes 

Criminais”: ali chego a entender que não é possível, para uma pessoa 

razoavelmente sadia no campo dos afetos, o julgamento penal de alguém: 

determinar que um “outro” vá para os nossos calabouços medievais.  

(CARVALHO, 2013, p. 138) 

 

É quase impossível determinar o que os espíritos raros e originais tiveram de 

sofrer no decorrer dos tempos por serem assim sempre considerados como maus e 

perigosos, mais ainda, por eles próprios terem se considerado assim. “Sob o domínio da 

moralidade dos costumes, toda forma de originalidade tinha má consciência; o horizonte 

dos melhores tornou-se ainda mais sombrio do que deveria ter sido” (NIETZSCHE, 

2000, p.32). Buscando essa originalidade, surge a crítica (o martelo) que tenta destruir 

essa perspectiva rasa, voltando ao exemplo das penitenciárias: 

 

No entanto, pouco ou quase nada há de denúncias colocando ao crivo da 

opinião pública uma verdade agressiva: há população carcerária em terrível 

excesso sim, mas quem determinou a ida de tais pessoas para lá ou não 

determinou a sua soltura no momento devido foram os juízes, e, às vezes, por 

mais irracional e cruel que possa parecer, de ofício – pleno século XXI tem-

                                                            
3 O DEPEN é o órgão executivo que faz o controle e acompanhamento da aplicação da Lei de Execução 

Penal e das diretrizes da Política Penitenciária Nacional. Para mais informações: 

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal. 
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se uma asquerosa relação de incesto entre acusador e julgador. 

(CARVALHO, 2013, p. 138) 

 

 E Zaratustra foi aconselhado a ir embora daquela cidade, foi dito que muitos ali, 

o odiavam. “Odeiam-te os bons e os justos, e te chamam de seu inimigo e desprezador; 

odeiam-te os crentes da verdadeira fé, e te chamam de perigo para a multidão” 

(NIETZSCHE, 2011, p. 21). Mas, o insistente Zaratustra continuou pelas ruas escuras. 

Quando chegou a manhã, uma luz raiou: Zaratustra não deve falar para o povo, mas 

para os companheiros! “Zaratustra não deve se tornar pastor e cão de um rebanho” 

(NIETZSCHE, 2011, p 23, aforisma 9). 

Na mesma manhã Zaratustra entende para que veio, foi para atrair muitos para 

fora do rebanho. “Povo e rebanho se enfurecerão comigo: Zaratustra quer ser chamado 

de ladrão pelos pastores” (NIETZSCHE, 2011, p. 23, aforisma 9). Os “pastores” são 

aqueles que se consideram bons e justos, são aqueles que se chamam de crentes da 

verdadeira fé. E, continua, seu discurso: “vede os bons e justos! A quem odeiam mais? 

Àquele que quebra suas tábuas de valores, ao quebrador, infrator: - mas esse é o que 

cria” (NIETZSCHE, 2011, p. 23, aforisma 9). 

 

A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA ÓTICA NIETZSCHIANA 

 

Um dos princípios fundamentais da Constituição Federal (CF), de 1988, é a 

dignidade da pessoa humana. A dignidade humana é o fundamento da República 

Federativa do Brasil, nosso Estado é uma organização centrada no ser humano. A razão 

de ser do Estado brasileiro não é a propriedade, classes, corporações, organizações 

religiosas, mas é o ser humano (PAULO; ALEXANDRINO, 2012). 

O estudo dos conceitos filosóficos e da história do pensamento, permite enxergar 

a moral e a ética em diferentes perspectivas. O estudo sobre Nietzsche, possibilita 

superar a visão tradicional influenciada pelo platonismo, pelo pensamento judeu-cristão, 

abre novas perspectivas. O medo do indivíduo, em relação aos tabus enraizados pela 

tradição do pensamento são empecilhos para a promoção e defesa da dignidade humana, 

o ser humano isola-se, e, por isso, é ferido em sua dignidade. A “moral de rebanho” 

impõe-se e por isso o ser humano nega aquilo que é, abandona sua vontade de viver 

(vontade de potência) e o niilismo com suas falsas promessas de “progresso” impõe a 

negação dos sentidos e fere mortalmente a dignidade humana. 
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Esta ou aquela coisa é contrária aos bons costumes da sua sociedade”. Um 

olhar frio, uma careta retorcida das pessoas entre as quais e pelas quais foi 

educado, é o bastante para meter medo até ao mais forte. Mas, nesse caso, o 

que temem exatamente? O isolamento! ... É desta forma que fala em nós o 

instinto de rebanho.  (NIETZSCHE, 2003, p. 68) 

 

Essa visão ampla sobre o ser humano, faz com que Nietzsche, em toda sua 

“imoralidade”, seja referência ética para qualquer lei, e seja fundamento para a defesa 

da dignidade humana, tão referenciada em nossa Constituição. A dignidade da pessoa 

humana assegura duas posições jurídicas ao indivíduo. Por um lado, torna-se um direito 

de proteção individual (frente ao Estado e aos outros indivíduos). Por outro lado, 

constitui um dever fundamental de tratamento digno e igualitário dos próprios 

semelhantes (PAULO; ALEXANDRINO, 2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, em Nietzsche, essa pesquisa aponta novos horizontes para os direitos 

humanos quando questiona o valor dos “valores” e desmascara os preconceitos morais, 

que defendem uma verdade única que foi criada de acordo com determinados interesses 

(o direito dos senhores), as leis e a moral criam “falsos ídolos”, ou seja, “falsas 

verdades”, que escondem os interesses daqueles que tudo manipulam. O “além do 

homem” é apontado como referência ética que se coloca além dos preconceitos sobre o 

bem e o mal. O Zaratustra (porta voz de Nietzsche) afirma os valores terrenos e a 

necessidade de viver o presente, valorizar o corpo, o mundo e a terra, rompendo com o 

niilismo que blasfema contra a terra em nome de um céu. Afirma o humano e, 

consequentemente os direitos de todo ser humano, livre de preconceitos e tabus. 

Portanto, Nietzsche conclui e afirma “Nós negamos Deus, nós negamos a 

responsabilidade em Deus: apenas assim redimimos o mundo” (NIETZSCHE, 2014 a, 

p. 47). E, ainda, em outra obra disse: “Em verdade, os homens deram a si mesmos todo 

o seu bem e mal. Em verdade, eles não o tomaram e não o acharam, não lhes sobreveio 

como uma voz do céu” (NIETZSCHE, 2011, p. 58). 

O próprio conceito sobre verdade é duramente criticado em suas obras, afirma 

que os pensadores mais profundos, fortes e cheios de vida pensam diferente: “quando 

tomam partido contra a aparência e pronunciam com orgulho a palavra perspectiva” 

(NIETZSCHE, 2012, p. 20). Portanto, não existem verdades, o que existe são 

perspectivas. 
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Esse trabalho contribui para aproximar a filosofia com direito, e o direito com 

outros conhecimentos epistêmicos como a política, a ética, a sociologia. Mostra que o 

direito (e as leis) precisa ser entendido em suas raízes e analisado a partir de 

perspectivas e não de verdades absolutas, muitas vezes postas, superficialmente, na 

forma legal ou como “lei seca”. Essa pesquisa contribui para a realização de novos 

trabalhos e pesquisas sobre o direito e a ética, ou, o direito e outras ciências sociais.  
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2. A Exclusão Política da Pessoa Criminalmente Condenada no Brasil e a 

Salvaguarda dos seus Direitos Humanos numa Releitura Arendtiana 

 

 

Anna Caroline Queiroz Dias
1
 

 

Resumo: O presente estudo pretende inicialmente analisar a influência do jusnaturalismo na construção 

dos conceitos de igualdade e soberania dos povos que eclodiu as Revoluções Americana e Francesa no 

século XVIII. A partir desse contexto histórico, será analisado “o povo” como titular da soberania política 

e o sufrágio como forma básica de exercício dessa soberania. Assim, será realizado um recorte analítico 

sobre quem é o “povo” no Brasil, uma vez que a própria Constituição Federal/88 se contradiz ao propor a 

universalidade de “povo” enquanto restringe o exercício da soberania por motivos de nacionalidade, 

capacidade e “moralidade”. Dentre os censurados pela moral estão as pessoas condenadas criminalmente 

com trânsito em julgado, as quais tem seus direitos políticos suspensos, dentre eles o direito ao voto, 

sendo estas, portanto, excluídas da comunidade política e relegadas à condição de subcidadania. Por fim, 

utilizando-se dos conceitos arendtianos, será demonstrado que a inclusão política dessas pessoas é 

essencial para a construção da igualdade material e a salvaguarda dos seus direitos humanos.  

 

Palavras-Chave: Inclusão Política, Cidadania, Direitos Humanos.   

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na Era Moderna, sob a influência da corrente filosófica do jusnaturalismo 

contratualista, consolidou-se princípios como da igualdade e da soberania dos povos 

que viriam a ser fundamentais na emancipação em relação ao antigo regime, com as 

consequentes Revoluções. Diante desse quadro, tendo a soberania do poder sido 

transferida para as mãos do povo, restava estabelecer a forma com que esta seria 

exercida, momento que coloca em xeque a capacidade da pretensa universalidade do 

conceito de “povo” e de seu papel legitimador em Estados Democráticos. 

Nesta perspectiva, avançando-se para análise do Brasil atual, demonstra-se que a 

questão de escolha de quem é o povo que (de fato) exercerá a soberania sofre censuras. 

Com destaque a censura das pessoas criminalmente condenadas com trânsito em 

julgado. 

Por fim, ao utilizar da abordagem de Hannah Arendt sobre os Direitos Humanos, 

propõe-se uma releitura que oferece, na inclusão política, a salvaguarda dos direitos 

humanos das pessoas criminalmente condenadas. 

                                                            
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade 

Federal de Goiás, Bolsista da CAPES. 
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 O SURGIMENTO DA IGUALDADE E DA SOBERANIA DOS POVOS NA ERA 

MODERNA 

 

O jusnaturalismo enquanto direito que leva em si uma carga de justiça universal, 

imutável e superior à legislação positivada, tem origens que remontam à Grécia antiga 

em Heráclito de Éfeso e Sófocles, consoante ensina Bedin (2014) e este pensamento 

seguiu sendo desenvolvido no período medieval, renascentista e chegando até a era 

moderna, apresentando características sobre referências de justiças de forma distinta em 

cada movimento. 

Como se nota, a extensão e riqueza do jusnaturalismo requer um recorte para 

melhor análise, portanto, neste estudo destaca-se o jusnaturalismo na sua faceta 

contratualista moderna, em que o homem se encontra no estado de natureza. Para 

realizar esse afunilamento, primeiro é preciso destacar a existência duma longa tradição 

jusnaturalista medieval, diretamente relacionada ao poder da Igreja Católica. Neste 

enfoque, o movimento racional, então, representa uma quebra, libertando o humano do 

divino, e, tornando o homem, ele mesmo, com sua natureza e razão, o destinatário de 

direitos: 

 

O pensamento jusnaturalista de Grócio consistia em conceber o Direito 

Natural de forma independente da existência de Deus. Era a ruptura com os 

princípios teológicos da patrística e da escolástica, e também uma 

profanação, o que não teria agradado o pensamento da Igreja. Deus passou a 

ser visto como parte integrante da natureza de onde também o Direito Natural 

provém, não em razão de Deus, mas sim da natureza social do homem, sendo 

um ditame da razão reta e que indica o que convém e não convém, de acordo 

com a razão e a natureza de cada um. (CICCO FILHO, 2005, p. 3) 

 

Essa ruptura simbólica levou ao desenvolvimento no séc. XVIII do que Bobbio 

(2004, p. 68), afirma ser uma ficção doutrinária do estado de natureza, no qual se cria 

direitos inerentes à natureza humana que são invioláveis e inalienáveis e que serviam o 

propósito de proteger o homem das violações autoritárias do poder público, tendo 

alguns expoentes dessa vertente contratualista em Locke e Rousseau.  

Dentro dessa perspectiva, os homens são iguais por possuírem a mesma 

natureza, tendo, portanto, o direito à liberdade e o exerce até o ponto em que não ofende 

a liberdade de outro. Essas ideias contrastavam com o ambiente sócio-político 

absolutista autoritário que imperava sobre a Europa e que, longa manus, atingia as 

colônias inglesas na América.  
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A sociedade francesa e americana do séc. XVIII, apesar de profundamente 

distintas - já que a primeira se caracterizava por um longo período feudal-medieval de 

diferenças abismais entre as classes, e, a segunda, ainda em construção recente - ambas 

combinavam na luta contra o poder soberano autoritário. 

Todavia, como na França existia um histórico longo de desigualdades 

socioeconômicas, com posições sociais bem marcadas pelo nascimento e abusos dos 

poderes estatais, as paixões em se concretizar os conceitos de liberdade e igualdade se 

tornou mais avassaladora, e, na análise de Tocqueville (1997, p. 187), igualmente 

sinceras e vivas. 

Assim sendo, diante de tantas desigualdades vivenciadas, esse pensamento 

moderno que relaciona a igualdade originada pela natureza humana e a consequente 

liberdade, se tornou atraente à concretização destes princípios.  

Esse despertar de reconhecimento de direitos pela natureza humana, colocou no 

centro do espírito da época o desenvolvimento do individualismo, o qual, consoante 

Tocqueville (1997, p. 116), não existia até então já que a identidade se fundia na 

coletividade social do antigo regime, assim, paulatinamente construiu-se uma nova 

identidade, não mais como um ser coletivo determinado condicionalmente pela 

nascença, e, sim, a própria ideia de indivíduo. 

Esse indivíduo era, a partir de então, um ser singular, o qual carregava a marca 

da natureza humana que o constituía um destinatário de direitos como todos os outros, 

assim nascia a concepção de ser humano como naturalmente igual e individualmente 

considerado. 

Ademais, as previsões desse jusnaturalismo contratualista, como se absorve de 

seu próprio nome, estabelece as bases de um contrato associativo em que cada 

indivíduo, justamente por ser igual, tem, legitimamente, parte do poder do Estado 

nascente – nação. Desta forma, torna-se nítida a influência do princípio da igualdade na 

derrocada do absolutismo e na nova concepção de poder que perpassa em cada 

indivíduo para se legitimar. 

Assim, a ideia de uma soberania que recai sobre indivíduos associados torna-se 

evidente, o que refletiu diretamente, na confecção das Declarações da Virgínia em 1776 

nos Estados Unidos da América, e, do Homem e do Cidadão em 1789 na França. 

As quais, simbolicamente, anunciam a instauração de uma nova Era e uma 

transferência desta soberania do rei para o povo, em que Hunt inclusive explica a 

origem da palavra: 
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A palavra inglesa “declaration”, vem da francesa declaration. Em francês, a 

palavra se referia originalmente a um catálogo de terras a serem dadas em 

troca do juramente de vassalagem a um senhor feudal. Ao longo do século 

XVII, passou cada vez mais a se referia às afirmações públicas do rei. Em 

outras palavras, o ato de declarar estava ligado à soberania. (HUNT, 2009, p. 

114) 

 

Ainda, segundo a autora supramencionada, as declarações tinham cunho 

eminentemente político a fim de deixar que a coletividade de indivíduos se apoderasse 

dessa soberania.  

E em que pese a declaração francesa faça uma omissão eloquente sobre o rei e a 

nobreza, esta – assim como a de Virgínia – estampam nos seus artigos a síntese de todo 

esse contexto, reconhecendo a igualdade como condição natural humana dada pelo 

nascimento e a soberania da coletividade, a primeira, sob influência de Siyès, usando o 

termo “nação” e a segunda, o nome “povo”. 

 

O EXERCÍCIO DA SOBERANIA 

 

Diante deste surgimento da igualdade e da soberania dos povos, resta ainda 

compreender como será exercida essa soberania diante da pluralidade dos indivíduos 

detentores deste poder. 

Tratando-se de uma associação, torna-se lógico que cada um possa manifestar 

sua voz e que esta seja igualmente considerada. Ocorre que pela extensão da população 

tornava-se impraticável uma democracia direta, o que levou os revolucionários de então 

a adotar o modelo democrático representativo, escolha esta que, inclusive, foi 

expressada nas declarações, antes mesmo das constituições formais. 

Embora haja essa previsão que confirma o modelo democrático representativo 

destas declarações, a da França (1789) em seu art. 6
o
 alude a mandatários:  

 

Art. 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito 

de concorrer, pessoalmente ou através de mandatários, para a sua formação. 

Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos 

os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as 

dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem 

outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos. 

 

Enquanto o art. 6
o
 da Declaração da Virgínia (1776) é mais cristalino ao 

mencionar eleições e sufrágio: 

 

Artigo 6° - As eleições dos membros que devem representar o povo nas 

assembleias serão livres; e todo indivíduo que demonstre interesse 
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permanente e o consequente zelo pelo bem geral da comunidade tem direito 

geral ao sufrágio. 

 

Ocorre que, estes artigos apesar da similitude na alusão à representatividade, 

diferem no exercício da soberania, o da declaração francesa tenta reafirmar uma 

universalidade em que “todos os cidadãos têm o direito de concorrer”, enquanto que a 

americana abertamente restringe o sufrágio a “todo indivíduo que demonstre interesse 

permanente e consequente zelo pelo bem geral da comunidade”. 

Contudo, trata-se de uma distinção aparente, pois o termo cidadão, utilizado na 

declaração francesa, naquela ocasião, poderia muito bem ser traduzido por todo 

indivíduo que demonstre interesse permanente e consequente zelo pelo bem geral da 

comunidade da declaração americana, tendo em vista que apesar da suposta 

universalidade da natureza humana que a todos torna igual, no campo do exercício 

efetivo do poder, as restrições tornam a universalidade um ideal. 

Diante dessa percepção Rivarol (1790, p. 129, tradução nossa) já havia 

anunciado num tom ácido à época: “Existem duas verdades que jamais podem se 

separar no mundo: 1
a
) De que a soberania vem do povo. 2

a
) De que o povo jamais pode 

exercê-la”. 

A forma encontrada para o exercício desse poder, ou seja, os direitos políticos, 

imediatamente foram vetados para uma larga população, como mulheres e crianças, por 

exemplo, pois eram considerados sem autonomia moral plena: 

 

Se os proponentes dos direitos humanos naturais, iguais e universais 

excluíam automaticamente algumas categorias de pessoas do exercício desses 

direitos, era primariamente porque viam essas pessoas como menos do que 

plenamente capazes de autonomia moral. (HUNT, 2009, p. 27) 

 

Portanto, não bastava ser “povo” enquanto ideia da população absoluta, era 

necessário ser “cidadão ativo”, ser reconhecido como alguém que prezasse pelo “bem 

público”. Nota-se, desta forma, o paradoxo criado. Sieyès mesmo, tratou nessa época 

dos cidadãos passivos e ativos, nas palavras de Hunt: 

 

O abade Emmanuel-Joseph Sieyès, um intérprete ilustre da teoria 

constitucional, explicava a distinção emergente entre os direitos naturais e 

civis, de um lado, e os direitos políticos, de outro. Todos os habitantes de um 

país, inclusive as mulheres, possuíam os direitos de um cidadão passivo: o 

direito à proteção de sua pessoa, propriedade e liberdade. Mas nem todos 

eram cidadãos ativos, sustentava ele, com direito a participar diretamente das 

atividades públicas. "As mulheres, ao menos no presente estado, as crianças, 

os estrangeiros, aqueles que não contribuem para manter a ordem pública" 

eram definidos como cidadãos passivos. A ressalva de Sieyès, "ao menos no 

presente estado", deixava uma pequena brecha para mudanças futuras nos 
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direitos das mulheres. Outros tentariam explorar essa brecha, mas sem 

sucesso no curto prazo. (HUNT, 2009, p. 67/68). 

 

O povo, entendido como “toda a população”, teria os direitos e liberdades de ter 

seus direitos civis, em que o Estado teria de se abster em lesá-los. Nesse ponto, eram 

tratados como iguais. No que tangia aos seus direitos “ativos” de votar e ser votado, 

eram necessários critérios. Não sendo iguais, portanto, quando se tratava de exercício do 

poder soberano, tornando-se, o povo, assim, em uma ficção legitimadora. 

Nesta perspectiva, o imbróglio maior é saber quem estabelece e escolhe os 

critérios de exclusão da vida política formal. Essa margem de abertura num governo do 

“povo”, mostra sua faceta antidemocrática, tendo em vista que o grupo que escolhe 

quem está inapto é o mesmo que, simultaneamente, define a sua própria inclusão. 

Os grupos excluídos não têm sequer a chance de debater algo e defender a 

possibilidade de exercício de seus direitos políticos, pois no momento dessa decisão eles 

não participam e sequer são convidados, pois, geralmente, são considerados “de risco” 

para o Estado, assim como, se alega que os direitos políticos não são absolutos, devendo 

ser relativizados em determinados casos, essa atitude, todavia, acaba por estremecer o 

próprio direito de quem o exerce excluindo os outros: 

 

ondorcet tirava a conclusão lógica que os seus colegas revolucionários 

tinham tanta dificuldade em deduzir por si mesmos: "Ou nenhum indivíduo 

na humanidade tem direitos verdadeiros, ou todos têm os mesmos; e quem 

vota contra o direito de outro, qualquer que seja a sua religião, cor ou sexo, 

abjurou a partir desse momento os seus próprios direitos". (HUNT, 2009, p. 

171) 

 

Torna-se, desta forma, temerário que o suposto governo democrático venha 

eleger quais são esses determinados casos, podendo, nessa faceta desenvolver as 

práticas de um regime totalitário, excluindo, deliberadamente, da vida política todos 

aqueles “indesejados” ou que consideram “incapazes” e que apresentem “riscos” na 

condução do poder. 

À época das revoluções as mulheres não podiam votar porque eram consideradas 

incapazes de exercer a vida civil – eram tidas como vulneráveis e sensíveis, entretidas 

facilmente por romances e despreparadas – não tendo, portanto, habilidade e 

racionalidade suficientes para o exercício de direitos políticos: 

 

Apesar dessa quase inimaginável extensão dos direitos políticos a grupos 

antes não emancipados, a linha foi traçada nas mulheres: as mulheres nunca 

ganharam direitos políticos iguais durante a Revolução. Elas ganharam, 

entretanto, direitos iguais de herança e o direito ao divórcio. (HUNT, 2009, p. 

149/150) 
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Da mesma forma, os negros no território americano também foram excluídos 

pois sequer eram vistos como humanos, eram uma propriedade deveras servil, não 

possuindo autonomia para manifestação de vontade, devendo se guiar pelos 

efetivamente homens cidadãos, consoante Hunt (2009, p.148): “As treze colônias 

negavam o voto às mulheres, aos negros, aos índios e aos sem propriedade”.  

Ocorre que essa exclusão da vida política não é mera restrição de direitos, é 

ofensa direta à natureza política humana, ao direito de não apenas existir, mas de ser 

visto e de influenciar o mundo em que se vive. Não por outro motivo as lutas por 

direitos políticos realizados pelos negros e mulheres no século XX agitaram e ecoaram 

no século passado como lutas simbólicas de libertação de um estado de inexistência. 

Acrescenta-se, neste ínterim, que quanto mais se amplia esses direitos políticos, 

mais lutas por participação serão engendradas, tendo em vista que as pessoas excluídas 

se sentem renovadas no afã de garantir seus direitos e espaço de participação política: 

 

À medida que se recua o limite dos direitos eleitorais, sente-se a necessidade 

de recuá-lo ainda mais; porque, depois de cada nova concessão, as forças da 

democracia aumentam e suas exigências crescem com seu novo poder. A 

ambição dos que são deixados abaixo do censo inflama-se proporcionalmente 

ao grande número dos que se acham acima. (TOCQUEVILLE, 2005, p. 67).  

 

Ademais, a luta por direitos políticos, também representa a busca pelo exercício 

de fato de um poder que formalmente pertence a todos. Não basta dizer que se é titular 

de um poder que não se pode exercer, do contrário apenas se é titular para legitimar o 

exercício de outro que me exclui. 

 

O POVO E O EXERCÍCIO DA SOBERANIA NO BRASIL 

 

O Brasil, assim como grande parte dos países ocidentais, recebeu essa herança 

moderna da igualdade e da soberania dos povos e da democracia representativa, 

reproduzindo na Constituição Federal/88 em seu artigo 1
o
, parágrafo único que: “Todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição”. 

E como já previsto e passado desde o surgimento dessas concepções, nestes 

moldes, também a Constituição Federal brasileira de 1988 se contradiz ao tentar a 

universalidade da noção de “povo”, enunciando ainda no art. 5
o
 que: “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, enquanto complementa o referido 
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caput com: “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”. 

Prosseguindo, no seu art. 14, caput, há a previsão de sufrágio como exercício 

dessa soberania: “A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 

direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - 

plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular.”. E no mesmo artigo, em seu parágrafo 

segundo, estão expostas as restrições de alistamento eleitoral para estrangeiros e 

conscritos durante o serviço militar obrigatório. No art. 15 esta estabelece a perda e 

suspensão dos direitos políticos em cinco casos:  

 

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só 

se dará nos casos de: 

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;  

II - incapacidade civil absoluta;  

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus 

efeitos;  

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, 

nos termos do art. 5º, VIII;  

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.  

 

Desta forma, nota-se que à semelhança da proposta de Sieyès exposta 

anteriormente, séculos depois e numa terra distante da França, ainda há uma classe de 

“cidadãos passivos” que são tratados como iguais no que se refere a direitos civis, 

enquanto deixam de ser “iguais” em relação aos direitos políticos, já que não podem ser 

“cidadãos ativos”. 

A restrição dos estrangeiros e daqueles que tem a naturalização cancelada por 

sentença formam o grupo da censura por nacionalidade. Outro grupo são os dos 

considerados incapazes civilmente, nas hipóteses do art. 4
o
 do Código Civil, 

ressalvando-se que há modalidade de sufrágio facultativo entre os 16-18 anos (art. 14, 

alínea “c” da Constituição Federal/88.). 

 E, ainda se tem o último grupo relacionado aos condenados criminalmente com 

trânsito em julgado, aos condenados por improbidade administrativa e os que se 

recusam a cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Estas 

modalidades de restrição são comuns no ocidente e geralmente são consideradas até 

legítimas: 

 

Valem como possibilidades legítimas de restrição de voto de titulares de 

nacionalidade a decretação da perda dos respectivos direitos civis, correta em 

termos juspenalistas, bem como faixa etária e o estado “mental”. Elas 

tradicionalmente não são consideradas uma discriminação contrária à 
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democracia, mas estão, como tudo, tanto mais abertas à manipulação quanto 

mais um Estado se reveste de traços autoritários. (MÜLLER, 2003, p. 56/57) 

 

Uma restrição constitucional que não se encaixa em nenhum destes grupos e 

muitas vezes é entendida como “sem razão”, é a proibição de alistamento eleitoral para 

militares conscritos, ou seja, aqueles que estão cumprindo o ano de serviço militar 

obrigatório, a justificativa recorrente, segundo Santos (2013, p.2) é que os constituintes 

em sua maioria desejavam “manter a integridade física da população” e pensaram que a 

“ordem democrática deve ser salvaguarda por alguém” e, então, esses militares 

aquartelados nos dias das eleições garantiriam a paz e a segurança do pleito. 

Enfim, todos esses grupos e até essa previsão “solitária” são interessantes para se 

analisar, todavia, não cabe na proposta deste estudo adentrar nestas questões sob pena 

de se perder o foco, restando prosseguir na restrição feita aos criminosos condenados 

com trânsito em julgado, ou seja, irrecorrivelmente, os quais estão inseridos no grupo 

dos censurados pela moral. 

Aprouve-se chamar “moral” o censo de sufrágio nestes casos pois os argumentos 

que vedam esses grupos recai sobre o estigma que se cria àqueles que desobedeceram de 

alguma forma o regulamento legislativo existente, e, com isso, afrontou a força do 

Estado, o qual reage sancionando-os com a vedação da forma mais expressiva de 

participação na vida política. 

De todas essas hipóteses do censor “moral”, a dos condenados criminalmente 

merecem especial atenção tendo em vista que grande parte destes cumprirão regime 

fechado e se encontrarão numa situação de exclusão da comunidade ainda mais 

acentuada, visivelmente e corporalmente separados, e esta exclusão os expõe a situação 

de vulnerabilidade diante da realidade de precariedade e violência nos cárceres 

brasileiros. 

Os condenados exclusivamente por improbidade administrativa recebem sanção 

de cunho civil, os que se recusam a cumprir obrigação a todos imposta ou prestação 

alternativa devem lidar com as situações cotidianas de falta de ajustamento com a 

Justiça Eleitoral, todavia, os presos condenados criminalmente (não há previsão desta 

sanção nas prisões civis), perdem automaticamente seus direitos políticos, por isso sua 

situação de vulnerabilidade dentro desse grupo de excluídos é mais preocupante. 

Não é que tenham mais direitos que os outros deste mesmo grupo dos 

sancionados pela moral. Todos devem ser incluídos na perspectiva proposta, apenas 

frisou-se esse grupo pelo fato de que a exclusão da comunidade política os atinge mais 
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profundamente. Neste ponto cumpre fazer outro recorte, pois a palavra “sufrágio”, 

especialmente na seara do Direito significa ambos os direitos de votar e os de ser votado 

(elegibilidade). A partir deste momento, no entanto, o direito a ser defendido neste 

estudo é aquele que emana de sentido literal, advindo do latim, em que sufrágio 

significado voto ou parecer favorável. 

Essa escolha se dá, pois, a elegibilidade envolve a administração direta da coisa 

pública, incluindo a gestão de recursos públicos entre tantas outras responsabilidades 

advindas do exercício de um cargo público, desta forma, as condições de elegibilidade 

são mais restritas por envolver questões éticas que buscam garantir a probidade na 

administração direta das coisas públicas. 

 Situação bem distinta é a do “voto” puro e simples, em que se elege alguém 

para estes cargos ou em que se expressa posicionamentos em referendos e plebiscitos, 

utilizando-se, assim, de seu “pedaço” de soberania para expressar sua voz e participação 

política.  

Então, por ser aquilo que se entende como forma autêntica, individualmente 

considerada e expressiva de participação política formal e que não envolve gestão direta 

de coisas públicas, este é o direito mínimo que deveria ser abrangido acima de 

quaisquer tentativas de censura moral, pois o exercício pleno da soberania do indivíduo 

está acima de qualquer comportamento, uma vez que integrante do corpo associativo. 

A moral não deve impedir à essas pessoas o exercício mais puro de suas 

soberanias, que seria o sufrágio como voto, uma vez que esta apenas serve como uma 

punição adicional, de caráter estigmatizante. A restrição ao voto representativo ou direto 

(como nos casos de referendo ou plebiscito), que representa a voz numa sociedade 

democrática, não deve ser utilizada como sanção moral pois atinge a própria relevância 

e identidade de sujeito constitucional dos indivíduos que já estão sendo sancionados: 

 

Não há nenhuma razão democrática para despedir-se simultaneamente de um 

possível conceito mais abrangente de povo: do da totalidade dos atingidos 

pelas normas: one man one vote. Tudo que se afasta disso necessita de 

especial fundamentação em um Estado que se justifica como “demo”cracia. 

(MÜLLER, 2003, p.58) 

 

Negar-lhes o sufrágio é expulsá-los da comunidade política, ocorre que estas 

pessoas não deixaram de existir e não deixaram de ser políticas, se são colocadas numa 

condição de subcidadania, em que não encontram a possibilidade de eleger 

representantes que julgam atentarem para suas situações, comporão outras estruturas 



 

35 

 

políticas no “submundo”, como é o caso do desenvolvimento de grupos criminosos 

organizados. 

 

A INCLUSÃO POLÍTICA COMO SALVAGUARDA DE DIREITOS HUMANOS 

EM ARENT: UMA RELEITURA APLICADA ÀS PESSOAS 

CRIMINALMENTE CONDENADAS NO BRASIL 

 

Diante das constatações de que o arquétipo de “povo” não chegou a atingir, 

como visto, a universalização, tendo sido um conceito manipulado para suprimir a 

participação política ativa de alguns grupos, e, ainda, considerando a constatação de que 

“o homem” das declarações de direitos não foi suficiente para garantir os chamados 

“direitos naturais” no decorrer da história, Arendt tece algumas críticas, abordando que, 

a princípio, a soberania dos indivíduos como povo era o garantidor dos direitos 

humanos, mas que paulatinamente essa noção de povo dominou sobre o indivíduo: 

 

Toda a questão dos direitos humanos foi associada à questão da emancipação 

nacional; somente a soberania emancipada do povo parecia capaz de 

assegurá-los – a soberania do povo a que o indivíduo pertencia. Como a 

humanidade, desde a Revolução Francesa, era concebida à margem de uma 

família de nações, tornou-se gradualmente evidente que o povo, e não o 

indivíduo, representava a imagem do homem. [...] Os direitos do Homem, 

afinal, haviam sido definidos como “inalienáveis” porque se supunha serem 

independentes de todos os governos; mas sucedia que, no momento em que 

seres humanos deixavam de ter um governo próprio, não restava nenhuma 

autoridade para protege-los e nenhuma instituição disposta a garanti-los. 

(ARENDT, 2012, p. 253) 

 

Assim, para exemplificar seu pensamento sobre a necessidade de integração 

política na comunidade para salvaguarda de direitos humanos, Arendt traz como 

contexto a questão dos apátridas, os quais expulsos de suas comunidades política não 

encontravam segurança de efetivação de direitos no fato de serem apenas humanos, o 

que os levava a procurar reintegração da comunidade nacional.  

Nessa perspectiva a autora corrobora a visão de Burke que à época da Revolução 

Francesa se opôs a esta alegando que os direitos humanos eram “abstrações” e que 

valiam mais os seus direitos garantidos enquanto um inglês: 

 

Os sobreviventes dos campos de extermínio, os internados nos campos de 

concentração e refugiados, até os relativamente afortunados apátridas, 

puderam ver, mesmo sem os argumentos de Burke, que a nudez abstrata de 

serem unicamente humanos era o maior risco que corriam. (ARENDT, 2012, 

p. 253) 
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Essa perda da comunidade priva a relevância política da pessoa e isso contrasta 

com a ideia tratada anteriormente de Sièyes em dividir os direitos civis ou naturais 

“passivos”, daqueles outros direitos de participação e voz política ativa, pois sob este 

novo olhar, apenas os direitos do “cidadão”, enquanto ser efetivamente integrado na 

comunidade política, é capaz de garantir que os outros direitos naturais ou civis sejam 

observados. Portanto, a ideia de uma soberania legitimada pelo “povo”, mas, que exclui 

o exercício para alguns indivíduos, é natimorta e paradoxal.  

É neste prisma que se propõe uma releitura contextual dos argumentos de 

Arendt, tendo em vista que, talvez não na mesma intensidade dos apátridas – excluídos 

para fora de suas comunidades – as pessoas criminalmente condenadas no Brasil 

também carregam o estigma da exclusão, todavia, internamente. 

Essa exclusão política interna se traduz na restrição formal ao direito de 

participação na comunidade política – como visto na censura moral que realiza a Carta 

Constitucional que valida a condição de subcidadania destas pessoas – assim como na 

aversão da opinião da comunidade política interna, confirmada em pesquisa realizada 

pelo Datafolha e publicada no Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2015), em que 

se constatou que 50% da população das grandes cidades brasileiras concorda que 

“bandido bom é bandido morto”.  

Por conseguinte, explica Arendt que a raiz da violação a direitos humanos não 

está na perda de direitos específicos, como da vida ou da liberdade, e, sim, na nudez de 

ser meramente um “humano” desintegrado da comunidade política, posto que apenas 

em um último estágio do processo de exclusão é que se viola aqueles direitos 

específicos: 

 

Só no último estágio de um longo processo o seu direito a vida é ameaçado; 

só se permanecem absolutamente “supérfluos”, se não se puder ninguém para 

“reclamá-los”, as suas vidas podem correr perigo. Os próprios nazistas 

começaram a sua exterminação dos judeus privando-os, primeiro, de toda 

condição legal (isto é, da condição de cidadão de segunda classe) e 

separando-os do mundo para ajuntá-los em guetos e campos de concentração; 

e antes de acionarem as câmaras de gás, haviam apalpado cuidadosamente o 

terreno e verificado, para sua satisfação, que nenhum país reclamava aquela 

gente. O importante é que se criou uma condição de completa privação de 

direitos antes que o direito à vida fosse ameaçado. (ARENDT, 2012, p. 257). 

 

Noutras palavras, a violação aos direitos humanos é uma consequência da 

exclusão política. Pode-se dizer que numa configuração análoga ao que texto relata 

sobre os nazistas, a exclusão das pessoas criminalmente condenadas inicia com a 

privação legal de reconhecimento de direito de participação política, de forma que 
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quando se fala em extermínio destas pessoas ou de torturas e mortes em cárceres, não há 

ninguém que reclame por seus direitos. 

É por este motivo que as prescrições de igualdade formal em relação a direitos 

civis como a vida ou integridade física não é o suficiente para salvaguardar ou efetivar 

estes direitos. Sem que haja integração política na comunidade, essas pessoas estarão 

entregues unicamente às suas condições existenciais. Essa perda do espaço de 

participação pública em que sua voz se torna relevante, além de entregar essas pessoas a 

condições de vulnerabilidade, retira destas a condição humana de animal político: 

 

Sua perda envolve a perda da relevância da fala (e o homem desde 

Aristóteles, tem sido definido como um ser que comanda o poder da fala e do 

pensamento) e a perda de todo relacionamento humano (e o homem, de novo, 

desde Aristóteles, tem sido concebido como “animal político”, isto é, que por 

definição vive em comunidade), isto é, a perda, em outras palavras, das mais 

essenciais características da vida humana. (ARENDT, 2012, p. 258). 

 

Isso dá margem para que o próprio Estado (o qual se denomina democrático) 

viole os direitos dessas pessoas, inclusive a vida, sem que haja qualquer comoção 

social, já que é um ser nu, despersonificado como pessoa de direito. 

Essa perspectiva se agrava ainda mais quando se coloca em questão aquelas 

pessoas criminosas que estão cumprindo regime fechado, pela situação dos cárceres 

brasileiros, de forma sucinta e complementar a este raciocínio, pode-se citar a análise 

dos dados sobre presídios brasileiros do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (INFOPEN), realizada pelo Informativo Rede Justiça Criminal (2016), o 

qual chegou a conclusão de que: “Vale dizer que se a pessoa é presa no Brasil ela terá 6 

vezes mais chances de morrer do que se não tivesse sido privada da sua liberdade”. 

Nesta perspectiva a exclusão da comunidade ou do status político dificulta até 

mesmo o reconhecimento dessa pessoa excluída como “igual” ou “semelhante”, 

tornando sua vida “supérflua” pelos outros indivíduos, até mesmo porque a igualdade, 

seguindo a visão de Arendt (2012, p. 262), não é algo dado: “Não nascemos iguais; 

tornamo-nos iguais como membros de um grupo por força da nossa decisão de 

garantirmos direitos reciprocamente iguais”.  

Desta forma, a salvaguarda de direitos humanos das pessoas criminalmente 

condenadas deveria começar por esta decisão de se garantir direitos reciprocamente 

iguais enquanto indivíduos integrantes de uma mesma comunidade política, nessa 

perspectiva, essa decisão incluiria o direito ao voto (pelas razões tratadas anteriormente 

quando se propôs o recorte na concepção de sufrágio). Esta proposta garante um 
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reconhecimento de pertencimento à comunidade e expande a legitimação deste Estado 

de Direito que se diz democrático. 

Outra observação crucial que Arendt faz é que a exclusão política pode ser 

perigosa porquanto gera pessoas cruas, que perderam as características da vida 

comunitária e que pelas condições de selvageria à que foram impostas podem se tornar 

bárbaras: 

 

O paradoxo da perda dos direitos humanos é que essa perda coincide com o 

instante em que a pessoa se torna um ser humano em geral – sem uma 

profissão, sem uma cidadania, sem uma opinião, sem uma ação pela qual se 

identifique e especifique- e diferente em geral, representando nada além da 

sua individualidade absoluta [...] O perigo é que uma civilização global 

universalmente correlata, possa produzir bárbaros em seu próprio seio por 

forçar milhões de pessoa a condições que, a despeito de todas as aparências, 

são as condições da selvageria. (ARENDT, 2012, p. 263) 

 

Em que pese o contexto aqui tratado seja global uma vez que a autora analisava 

a questão dos apátridas, traça-se um paralelo para afirmar que, de semelhante forma, as 

pessoas criminalmente condenadas, estigmatizadas com seus históricos de antecedentes 

criminais que lhes impede papeis sociais de profissão e até lhes retira a importância de 

opinião, por exemplo, os leva a reincidências criminais e uma vida de barbaridades. 

Destarte, a salvaguarda dos direitos humanos das pessoas criminalmente 

condenadas deve ser olhada de uma perspectiva que envolva estratégias de reintegração 

na comunidade política tanto local, a fim de lhes garantir seus papéis sociais, quanto 

formal, através do voto. Os pensamentos políticos, a liberdade de poderem ter a voz 

considerada lhes salvaguarda.  

Enquanto não forem reconhecidos como sujeitos que tem “direito a ter direitos” 

estas pessoas estarão fadadas a todas as atrocidades perpetradas pelo Estado – através de 

seus agentes – tanto dentro quanto fora dos cárceres. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A teoria jusnaturalista contratualista teve seus méritos especialmente por prover 

elementos teóricos substanciais para queda de regimes absolutistas e ao reconhecer a 

natureza da humanidade per si como fonte de direitos mínimos como a vida e a 

liberdade, por exemplo. Além de terem contribuído na passagem do poder soberano 

para o povo, ainda que esta concepção universalista desde então exclua inúmeros grupos 
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que estão em constantes lutas por reconhecimento de legitimidade e inclusão no 

exercício deste poder. 

Nessa perspectiva, esses chamados direitos liberais não se demonstraram 

autossuficientes, ou na linguagem arendtiana, inalienáveis, tendo em vista que requerem 

dos seus destinatários um status político ativo, o reconhecimento de uma igualdade 

material construída na decisão de todos da comunidade em se garantirem direitos 

reciprocamente iguais. Neste viés, as pessoas criminalmente condenadas no Brasil, 

excluídas politicamente no âmbito formal e material, necessitam de uma inclusão na 

comunidade política nestes dois níveis.  

No nível formal, o reconhecimento legal do direito ao voto concede direito à voz 

e participação para que estas pessoas consigam denunciar, enquanto iguais, os horrores 

que sofrem nas suas condições. No nível material, o desenvolvimento de políticas 

públicas para reintegração na tessitura social que priorize o direito à voz e ao contato no 

espaço público com o que estas pessoas têm a dizer, se torna condição para que o corpo 

social os reconheça como iguais e lute pela salvaguarda de seus direitos. 
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3. A Memória, Tecnologia da Informação e os Direitos Humanos 

 

 

Nelson Ferreira
1
 

 

Resumo: Inicialmente este trabalho analisa alguns aspectos da memória desenvolvidos por Michael 

Pollak (1989) e Mariana Pimentel Fischer Pacheco (2009), assim como as indagações quanto à 

responsabilidade dos agentes eletrônicos postuladas por Gunther Teubner (2006) em sua obra, articulando 

seu papel na sociedade contemporânea. Objetiva, ainda, discutir alguns dos conceitos apresentados pelos 

autores acima citados, no que tange a memória e sua função na sociedade, assim como aspectos do 

esquecimento abordados brevemente por Pollak, para em seguida contrapor e escrutinar a memória e o 

esquecimento na sociedade em rede. O presente trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema de 

tamanha complexidade, mas tão somente pontuar alguns dos impactos da tecnologia da informação na 

memória, no esquecimento e nos direitos humanos no ambiente digital. 

 
Palavras-Chave: Memória, Esquecimento, Sociedade em Rede, Internet, Direitos Humanos.  

 

 

MEMÓRIA E A ABORDAGEM DE MICHAEL POLLAK 

 

Em seu ensaio Memória, Esquecimento e Silêncio, sociólogo Michael Pollak 

(1989) analisa inicialmente a memória coletiva na ótica da tradição metodológica 

durkheimiana, pontuando que esta abordagem define os fatos sociais como coisas e 

alguns marcos referenciais – tais como ambiente, personagens históricos, tradição, 

cultura, entre outros – como indicadores da memória coletiva de um determinado grupo, 

o que por sua vez “fundamenta e reforça os sentimentos de pertencimento e as fronteiras 

socioculturais” (POLLAK, 1989, p. 3). 

O sociólogo aborda, em seguida, o posicionamento de Maurice Halbwalchs que, 

a partir do pensamento durkheimiano, engendra o termo “comunidade afetiva” para 

descrever o processo de formação da memória coletiva como o resultado de uma adesão 

afetiva a um determinado grupo, procedimento este que não ocorre pela imposição, 

dominação ou coação, e que desempenha o papel de reforçar a coesão social. 

No entanto, Pollak (1989) contrapõe essas abordagens enfatizando que “não se 

trata mais de lidar com os fatos sociais como coisas, mas de analisar como os fatos 

sociais se tornam coisas, como e por quem eles são solidificados e dotados de duração e 

estabilidade” (POLLAK, 1989, p. 4). Destaca, ainda, alguns aspectos relevantes do 
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processo de formação e da seletividade dos atores que participam da constituição da 

memória coletiva, ressaltando seu “caráter destruidor, uniformizador e opressor” 

(POLLAK, 1989, p. 4).  

A partir da explicitação do processo de formação da memória oficial acentua-se 

o seu contraponto, ou seja, a existência de grupos minoritários e suas memórias 

subterrâneas, que são negligenciadas e que se opõem à memória oficial. 

Os fatos históricos do pós 2ª Guerra Mundial são utilizados pelo sociólogo para 

exemplificar o complexo processo de formação da memória oficial e da memória 

subterrânea, mais especificamente o silêncio imposto aos alemães e judeus que 

retornaram à Alemanha após o término da guerra, seja pela quase inexistência de 

ouvintes ou pela necessidade de reconstrução do país, para demonstrar a falibilidade do 

processo e a necessidade das memórias subterrâneas disputarem espaço na formação da 

memória nacional. 

Portanto, no complexo processo de formação da memória coletiva evidencia-se 

um procedimento de controle da memória, seja pela seletividade das informações 

captadas, pela escolha das testemunhas a serem ouvidas, pelo acesso aos arquivos de 

informações geradas em determinados períodos históricos ou pela utilização do que 

Pollak (1989, p. 10) denomina de “historiadores da casa” para formar a história oficial. 

Evidencia-se que nestes processos de ruptura político-institucional do Estado há 

grande dificuldade das memórias subterrâneas de grupos minoritários ou dos vencidos 

integrarem a memória oficial e que, via de regra, estas memórias são transmitidas dentro 

de âmbitos sociais restritos, ou como descreve Pollak (1989, p. 8) “em redes de 

sociabilidade afetiva e/ou política” e que muitas vezes não são percebidas pelo grupo 

dominante da sociedade. 

O que se denota pelo até agora exposto é que a imagem que a sociedade/Estado 

projeta é aquela desejada pelo grupo dominante, sendo que o problema quanto à 

memória oficial é sua falta de credibilidade, visto retratar somente parte da realidade 

vivenciada por sua coletividade. Portanto, um imenso trabalho precisa ser realizado para 

que as memórias subterrâneas integrem a memória oficial e para que o caráter 

ideológico opressor de grupos dominantes seja superado. 

Pollak (1989) também descreve algumas das principais funções da memória, 

entre elas, a de definir e reforçar os sentimentos de pertencimento, mantendo a coesão 

de grupos, assim como diferenciar as coletividades e manter as fronteiras sociais entre 

grupos diversos. No entanto, o sociólogo argumenta que, frente aos quadros referenciais 
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fornecidos pela memória, o termo memória enquadrada, adotado por Henry Rousso, é 

mais adequado do que memória coletiva. 

Outro aspecto relevante em sua análise diz respeito ao equívoco do grupo 

majoritário em acreditar que o desenrolar do tempo resultará no perdão por parte do 

grupo dominado, ocorrendo na realidade o oposto, o reforço a ressentimentos e ódio nos 

grupos dominados e que poderá resultar ao longo do tempo em violência (POLLAK, 

1989, p. 9). 

Portanto, entre os pontos relevantes do trabalho do sociólogo destaca-se a 

relação existente entre memória e o processo de formação da identidade individual, da 

adesão a determinados grupos de pertencimento e, consequentemente, da construção da 

memória coletiva. Outro aspecto a ser destacado concerne a importância de um trabalho 

de defesa das multiplicidades de memórias, como fator aglutinador e de estabilidade de 

um tecido social mais diverso, bem como instrumento para se conferir uma estabilidade 

à suas instituições. 

Pollak (1989) defende a tese de que a aceitação da existência de uma 

multiplicidade de memórias, sua incorporação e coexistência com a memória oficial não 

resulta em problemas, ao contrário do que pode ocorrer no embate psicológico 

vivenciado pelo indivíduo pertencente a grupos dominados, em que suas memórias 

podem entrar em conflito com a memória oficial. 

  No entanto, o sociólogo descreve a série de entrevistas realizadas com 

mulheres, sobreviventes de Auschwitz-Birkenau, que desejavam relatar os 

acontecimentos vivenciados e esquecer, com o intuito de retomar a vida. Inicialmente, 

essa afirmação parece ser um contrassenso a necessidade da multiplicidade de 

memórias, para que a sociedade esteja efetivamente representada em sua complexidade, 

mas na realidade demonstra a existência de situações extremas em que esquecer é a 

forma de lidar com a dor e meio de reconstruir a vida após traumas.  

Conjuntamente ao processo de relatar os fatos e traumas vivenciados se 

estabelece um processo de reconstrução da vida, no qual se tenta dar coerência por meio 

de laços lógicos e conforme assevera Pollak (1989, p. 13): “Através desse trabalho de 

reconstrução de si mesmo o indivíduo tende a definir seu lugar social e suas relações 

com os outros”. 

O sociólogo ressalta ainda que em certos casos extremos, na impossibilidade de 

ser compreendido o silêncio torna-se a condição necessária para a manutenção da 
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comunicação com o meio circundante, atuando de forma diferente do esquecimento. 

Evidencia-se nestes casos a situação embrionária de violência social. 

Destaca-se, portanto, funções opostas entre o esquecimento pós-relato e 

compreensão dos fatos vivenciados, e o silêncio opressor. Pollak (1989, p. 5) afirma: “O 

longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento, é a resistência que 

uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de discursos oficiais”. 

Constata-se a inexistência de uma dicotomia entre memória e esquecimento, 

possivelmente presente entre memória e silêncio, e da análise de suas funções dentro 

das vivências humanas traumáticas verifica-se um papel de extrema importância da 

memória, como mecanismo de geração de discursos plurais, e do esquecimento como 

ferramenta a disposição da humanidade para se lidar com a vida nos casos traumáticos e 

ser capaz de dar continuidade a vivência no meio social em que se insere. 

 

MEMÓRIA E A ABORDAGEM DE MARIANA PIMENTEL FISCHER 

PACHECO 

 

Pacheco objetiva no artigo referenciado analisar a inter-relação entre memória e 

ética, a partir da premissa de que “o direito à memória é uma exigência ética” 

(PACHECO, 2009, p. 250), contrastando a filosofia de Hegel, permeada da 

modernidade racionalista e positivista, com a hermenêutica filosófica de Hans-Georg 

Gadamer.  

A abordagem gadameriana proposta vai além da simples coleta de informações a 

respeito dos fatos pretéritos, busca também demonstrar os efeitos das vivências no 

passado, está em um sentido mais amplo, seus efeitos no presente e os desdobramentos 

no futuro. Cita a autora: 

 

A ética convida a aprendermos a pisar no chão e a habitarmos mais 

propriamente o mundo, levando em conta a corporeidade e as emoções; 

solicita salvaguardar a mobilidade histórica. A consciência da força que o 

passado tem no presente permite que sejam abertas novas possibilidades para 

o futuro e que se pense projetos de maneira enraizada. Nesse sentido, diremos 

que a memória emancipa. (PACHECO, 2009, p. 251) 

 

A emancipação ocorre por um trabalho de análise do passado, por meio da 

abordagem de outros elementos além dos meros dados coletados, considerando também 

as emoções e frustações decorrentes das vivências, resultando desta forma em um 

processo de aprendizado que liberta. 
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Pacheco critica a abordagem kantiana, embasada na razão moderna, afirmando 

que ela desconsidera a importância do passado e utiliza unicamente a razão para a 

compreensão dos eventos pretéritos, o que segundo a autora contrasta com a abordagem 

hermenêutica que questiona a forma de apreender o objeto em análise e volta-se ao 

concreto, em uma simbiose do sujeito e objeto, utilizando-se de um processo mais 

amplo e compreensivo das vivências humanas. 

Outro aspecto relevante referenciado no trabalho se relaciona a compreensão 

prévia que influencia tanto o intérprete quanto aquele que vivencia os fatos da vida. 

Pacheco explicita este intricado processo de leitura e interpretação, que a todos abarca, 

afirmando: “[...], desde sempre, estamos na linguagem e adquirimos uma visão do todo, 

interpretamos um “texto” a partir de pré-conceitos e, assim, projetamos nele um 

sentido” (PACHECO, 2009, p. 255). 

Portanto, dentro desta abordagem concebe-se que somos seres históricos com 

compreensão prévia e “pertencimento”, ou seja, interpretamos textos, em sentido lato 

sensu, a partir de pré-conceitos existentes. No entanto, Pacheco destaca um ponto 

significativo da abordagem hermenêutica: “o todo vai dar sentido à compreensão da 

parte e esta última recursivamente modifica o todo” (PACHECO, 2009, p. 254). 

Evidencia-se neste contexto de análise da memória que o sentido da palavra 

“texto” abarca não somente a palavra graficamente expressa, mas também pessoas, 

coisas, sinais e outros elementos, o que pressupõe, segundo Pacheco (2009), uma 

abertura ao outro, à alteridade, como meio de se compreender o passado. 

Apesar da ênfase dada para a compreensão mais abrangente do passado, com o 

uso de múltiplos elementos de interpretação, Pacheco destaca que tanto a hermenêutica 

gademeriana, como a psicanálise enfatizam o papel da palavra falada, afirmando que: 

“As palavras carregam uma tradição, bem como a história pessoal de quem as ouve e as 

pronuncia” (PACHECO, 2009, p. 257). 

Por outro lado, enfatiza a autora, que se a interpretação do passado ocorrer por 

meio de parâmetros restritivos, em que uma única possibilidade é dada à leitura dos 

eventos pretéritos, ocorre uma interrupção no processo dinâmico de compreensão, 

resultando em uma estagnação do ser e o estabelecimento de um ciclo de repetições. 

A partir destas colocações a questão posta pela ética, em uma abordagem 

gadameriana, é como lidarmos com as vivências passadas traumatizantes. Pacheco 

buscando responder este questionamento afirma: 
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Gadamer explica que a superação da dor de uma perda (talvez de alguém 

querido), por exemplo, não é esquecê-la. O luto não leva à extinção da dor, 

mas à aceitação da perda e à elaboração (que só pode ser compreendida 

concretamente e singularmente) de um modo de carregar a dor. O sofrimento 

não vai embora sem deixar marcas, aprendemos a lidar melhor com ele 

quando o admitimos como parte de nossas vidas. A dor está aí, modificada, 

ainda quando nos havemos sobrepostos a ela. (2009, p. 262) 

 

A hermenêutica gademeriana propõe a superação da dor não pelo esquecimento, 

mas por sua elaboração, no sentido de aprendermos a lidar com ela e a admiti-la em 

nossas vidas, ou seja, aprende-se com a experiência e toma-se a consciência que se está 

inserido em um processo histórico. 

Portanto, Pacheco (2009) afirma que a ética gadameriana enfatiza a necessidade 

de buscar resposta por meio de um retorno construtivo ao passado, sem os 

reducionismos racionalistas, evitando desta forma os ciclos de repetições que as 

sociedades e as pessoas estão expostas quando não elaboram suas experiências 

traumáticas. 

 

A MEMÓRIA, SILÊNCIO, ESQUECIMENTO E AS FORMAS DE REGISTRO 

 

Pollak (1989) discorre sobre o tema memória sob o ponto de vista histórico, o 

processo de formação da memória oficial e das memórias subterrâneas, ressaltando o 

seu caráter referencial, o qual estabelece as fronteiras socioculturais e de pertencimentos 

dos grupos. No que tange a memória oficial a falta de representatividade da realidade 

histórica é elemento marcante em sua abordagem quanto a memória. 

No contexto mais amplo de registro histórico da sociedade e de respeito a 

alteridade evidencia-se claramente a necessidade das memórias subterrâneas descritas 

por Pollak (1989) serem efetivamente registradas e comporem a memória nacional, 

como forma de não somente representar a realidade fática vivenciada, mas como meio 

para se evitar que o silêncio se imponha a grupos minoritários e para que o processo de 

reconstrução individual e de grupos, necessária para a pacificação social e continuidade 

da vida, ocorra concretamente. 

Por sua vez Pacheco (2009) aborda a memória não de forma excludente as ideias 

propagadas por Pollak (1989), mas do ponto de vista da memória como um processo 

compreensivo, utilizando-se para fundamentar sua tese a hermenêutica gadameriana, a 

qual relaciona o tempo como elemento transformador e libertador, ao mesmo tempo em 

que ela destaca o papel da alteridade. 
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As duas reflexões quanto a memória e seu papel na sociedade são de extrema 

importância, contudo um aspecto relevante levantado por Pollak (1989) diz respeito ao 

registro das memórias por ele denominadas de subterrâneas.  Grande parte dos registros 

das memórias foi realizada, ao longo da história, por “ouvintes” através de relatos e 

conforme Pollak (1989) afirma, de forma seletiva. 

Em sociedades com longo histórico de autoritarismo político ou de governos 

extremistas religiosos há grande dificuldade das memórias enquadradas serem 

perpetuadas e o silêncio, como forma de viver em dada sociedade, se tornar realidade 

para grupos minoritários. Portanto, frente a falta de liberdade política e impossibilidade 

de manifestação do pensamento, em muitos países do mundo, uma questão que se 

coloca é como efetivamente realizar e perpetuar a multiplicidade de memórias sem 

vozes. 

Outro fator que modifica o ato de registrar as memórias enquadradas ocorreu 

com o advento da sociedade da informação, ou sociedade digital, como conceitua Don 

Tapscot (2007), na qual a fronteira física cede lugar para o espaço virtual, a 

comunicação se opera por meio de novos e cada vez mais avançados de dispositivos 

eletrônicos, alcançando todo o planeta.  

Evidencia-se na atualidade que os meios tradicionais de suporte 

(armazenamento) e transmissão do conhecimento e informação migram cada vez mais 

do meio analógico (papel, fotografia, fita magnética e outras) para a mídia digital, sendo 

os dados registrados em bits simultaneamente em diferentes partes do planeta. 

Outro aspecto relevante é que grupos minoritários, silenciados por governos 

opressores, conseguem manter canais de comunicação virtual, mesmo que descontínuos, 

com o “mundo externo”, registrando suas vivências e postando relatos dissonantes à 

propaganda ou memória oficial, registrando parte da memória subterrânea dos grupos 

minoritários. Fato que pode no futuro modificar a memória oficial imposta às nações. 

Na atualidade dispomos de uma profusão de registros armazenados em 

servidores de dados em todo planeta, alimentados pelas “vozes silenciadas”, por 

organismos internacionais de direitos humanos, veículos de imprensa, entre outros, que 

poderiam auxiliar no processo de formação de uma memória local e planetária que 

abarcasse os múltiplos enquadramentos da memória. 

Contudo, dois pontos relevantes devem ser debatidos, o primeiro deles diz 

respeito a perpetuidade e acessibilidade da informação em meio virtual, que pode entrar 

em conflito com o interesse de vários sobreviventes de traumas de guerra, como no caso 
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das entrevistas de mulheres sobreviventes de Auschwitz-Birkenau, descrito por Pollak, 

as quais desejavam “testemunhar e esquecer para poder retomar a vida normal” 

(POLLAK, 1989, p. 12). 

O esquecimento é fato controverso e de difícil operacionalização na arquitetura 

da rede mundial de computadores, estamos envolta de novas controvérsias a serem 

escrutinadas no âmbito acadêmico, qual seja, a determinação do que seja fato relevante 

para o interesse coletivo e o que é de interesse meramente individual e que fere 

princípios humanos fundamentais. 

O segundo ponto é que o simples armazenamento das memórias enquadradas em 

meio virtual globalizado não significa sistematização e ordenamento cronológico 

histórico conforme exposto por Pollak (1989) em sua obra, o qual se fosse efetivamente 

realizado poderia resultar no retorno desconstrutivo ao passado e o tempo funcionar 

como elemento transformador, evitando-se os ciclos de repetição, como descrito por 

Pacheco (2009). 

Portanto, na atualidade dispomos de meios para coletar e armazenar muitas 

vezes mais memórias enquadradas do que em qualquer outro momento da história da 

civilização, porém, sem que haja garantia que esses registros sejam efetivos para a 

construção de uma memória coletiva que tenha credibilidade. Dispomos da tecnologia, 

mas não de grupos de pessoas efetuando análises sistemáticas destes dados armazenados 

e de pesquisas que criem algoritmos que sistematizem e realizem parte deste trabalho. 

Neste contexto de grande quantidade de relatos, imprecisão cronológica e 

dispersão de informação em termos globais, os agentes eletrônicos, principalmente o 

uso de inteligência artificial, poderiam lidar com a tarefa altamente complexa de 

ordenação e sistematização das memórias, contribuindo significativamente com os seres 

humanos. 

Por outro lado, o problema que se vislumbra com a adoção cada vez maior de 

agentes eletrônicos, sejam eles robôs humanoides ou unidades computacionais estáticas, 

dotados de inteligência artificial, é o controle das informações por esses atuantes, ou 

híbridos na definição de Latour, assim como debates interdisciplinares sobre a 

conveniência para a humanidade de se delimitar sua capacidade de autoaprendizagem e 

atuação autônoma, de se fixar as responsabilidades de seus atos nos procedimentos de 

interação não-humano e humano, bem como na relação não-humano e não-humano, que 

reflitam ou não na esfera humana. 
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No atual estágio de evolução tecnológica da humanidade, em que vivenciamos o 

estabelecimento da internet das coisas e em que carros autônomos estão se tornando 

realidade do nosso cotidiano e a inteligência artificial é utilizada em simples pesquisas 

em buscadores na internet, é de grande pertinência a afirmação de Gunther Teubner 

(2006) quanto à necessidade de personificação jurídica dos agentes eletrônicos e a 

inclusão na ecologia política, assevera o sociólogo: 

 

Aqui, as suas inclusões na sociedade não protegem os novos atores, é 

justamente o contrário, é a sociedade que precisa se defender contra os novos 

atores. Com a inclusão dos robôs e dos agentes eletrônicos novos problemas 

de alienação surgem no horizonte da lei. (TEUBNER, 2006, p. 521, tradução 

nossa) 

 

Teubner (2006) também argumenta que a personificação é uma estratégia para 

lidar com incertezas e estabelecer direitos e obrigações na multiplicidade de relações 

advindas das novas interações. O sociólogo lembra, de forma perspicaz, que a inclusão 

de novos atores não é fato novo, que empresas, sindicatos e outras ficções jurídicas 

foram criadas para abarcar novas situações sociais.  

Ocorre que existem alguns pontos de convergência entre o tema memória, 

desenvolvido por Pollack (1989) e Pacheco (2009), com os novos atuantes de Teubner 

(2006), além da utilização da inteligência artificial para indexação das memórias 

subterrâneas, que precisam ser escrutinados à luz de um debate interdisciplinar, entre 

eles destacam-se a possibilidade de autoaprendizagem, a autonomia e capacidade de 

armazenamento dos robôs, físicos ou virtuais, dotados de inteligência artificial. 

 Vivenciamos uma era de rápidos avanços tecnológicos, com carros autônomos 

guiados por sistemas inteligentes, unidades robóticas humanoides sendo rapidamente 

desenvolvidas, além dos robôs industriais que cada vez mais tem maior autonomia. Um 

dos problemas que se vislumbra é que unidades cibernéticas podem ser criadas com 

sistemas de memórias autônomas e de acesso a grandes bancos de dados, o que pode 

resultar em perpetuidade de informações, que em casos específicos deveriam ser 

apagadas por ser frontalmente violadoras de direitos humanos fundamentais. 

Portanto, a atuação dos novos agentes eletrônicos e os avanços da tecnologia da 

informação, com sua ilimitada capacidade de armazenamento de dados pode mudar o 

pendulo de um período histórico sem registros de memórias enquadradas para um 

período de um grande volume de registros de dados desordenados e caóticos, não 

concatenados, de forma que a possibilidade do passado ser um elemento transformador 

e libertador seja perdida pela humanidade. 
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Por fim, destaca-se que o esquecimento, pós elaboração das vivências passadas e 

aplicadas aos limites do interesse individual, na defesa de direitos fundamentais, e, ao 

mesmo tempo em que não confrontem com interesses históricos coletivos, podem ser 

inviáveis de ser efetivado, devido à complexidade da “da arquitetura eletrônica da 

internet” e, principalmente, por contrariar os interesses de grandes grupos econômicos, 

ou, conforme termo usado por Teubner (2006), por contrariar o “Código” da internet. 
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Resumo: Esse texto é fruto das reflexões realizadas na disciplina Tópicos Avançados em Direitos 

Humanos: “Sociedad, cultura y política contemporânea. Entre 1945 y 2016 ¡ o casi!”, do Mestrado 

Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, ministrada pelos Professores 

Saulo Coelho e Gonçal Mayos. Trata o presente texto da Turboglobalização e seus efeitos na Comunidade 

Quilombola do Mumbuca no Estado do Tocantins/Brasil. Tem como objetivo discutir como no compasso 

da turboglobalização, a comunidade Mumbuca, situada na Região do Jalapão, tem reagido diante de 

tantas mudanças e como a comunicação e o avanço da legislação protetiva (ao mesmo tempo) tem afetado 

na vida desses quilombolas. Problematiza-se a ideia de perda da identidade cultural da comunidade 

quando relacionada à alguns indivíduos dela (os mais jovens que se adequaram a novos padrões de vida), 

enquanto os outros que vivem nos conformes tradicionais centenários estão sendo pressionados pela 

legislação a se adequarem a uma outra forma de vida considerada condizente com a implementação da 

Área de Preservação Permanente do Parque Estadual do Jalapão em 2001. Tem como suporte teórico os 

estudos sobre turboglobalização monádica de Gonçal Mayos (2014)3. Quanto à metodologia, trabalha-se 

com pesquisa bibliográfica e análise documental, privilegiando documentos escritos. 

 

Palavras-chave: Direitos fundamentais, Turboglobalização, Quilombos, Direitos Humanos.  
 

 

BREVE HISTÓRICO 

 

No período entre 1650 a 1700 travou-se o inicio da ideia de luta pelos direitos 

humanos sob uma nova concepção iluminista pregando a razão, que influenciou a 

Revolução Francesa em 1789, quando a burguesia percebeu que essas ideias poderiam 

ser utilizadas como slogan forte de campanha (liberdade, igualdade e fraternidade) para 

disputa de poder, ocasionando a Queda da bastilha e tomada de poder na França. 

(FERREIRA, 2011). 
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Analisando o século XVIII, Hobsbawm (2009) cita outra revolução que como a 

Francesa, mudou o mundo, a Revolução Industrial, transformando os modos de 

produção que intensificou a economia e avançou tecnologicamente nos processos 

industriais, iniciando o processo de globalização. 

Mesmo considerando que os Europeus chegaram no Brasil em 1500, o processo 

de globalização foi se fazendo em doses homeopáticas, sendo que na década de 1990, se 

intensificou no território. Isso impactou a economia brasileira, que adotou um novo 

modelo econômico chamado de Neoliberalismo, privatizando empresas estatais e 

abrindo portas para industrias estrangeiras. (PENA, 2016) 

 

(TURBO) GLOBALIZAÇÃO 

 

Ao recuperar a conceituação dada por Santos (1997, p. 14): “A globalização é o 

processo pelo qual determinada condição ou entidade local estende a sua influência a 

todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local outra 

condição social ou entidade rival”.  

Com o inicio do processo de globalização os recursos naturais vigentes foram se 

destruindo, gerando desemprego e consequentemente aumentando a desigualdade 

social, que em um momento de crise se alastrou mundialmente, surgindo uma grande 

problemática na busca pela igualdade que o capitalismo buscava, nesse sentido, 

Hobsbawm prega que: 

 

As forças geradas pela economia tecnocientífica são agora suficientemente 

grandes para destruir o meio ambiente, ou seja, as fundações materiais da 

vida humana. As próprias estruturas da sociedade humana, incluindo mesmo 

algumas das fundações sociais da economia capitalista, estão na iminência de 

ser destruídas pela erosão do que herdamos do passado humano. Nosso 

mundo corre o risco de explosão e implosão.  (HOBSBAWM, 1995, p. 562) 

 

O avanço tecnológico dado em um curto período e em vasta velocidade, trouxe 

problemas ambientais e sociais, tendo em vista que naquela época o discurso sobre 

direitos humanos e meio ambiente não eram tratados da mesma forma que atualmente.  

Apesar dos benefícios trazidos com processo de industrialização (principalmente 

os econômicos), muitas consequências vieram, dentre estas destacam-se nesse texto a 

“destruição do meio ambiente e o afrouxamento das relações sociais” que aumentaram a 

discriminação nas classe sociais, assim, “no campo da política o capitalismo destruiu e 

corrompeu o político”, voltando suas ações para o grande capital. (FERREIRA, 2011) 
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Conforme salienta Saulo Coelho: 

 

No plano da cultura, a última onda de globalização acelerada, iniciada com a 

revolução informacional, chamada por Gonçal Mayos (2012) de 

“turboglobalização monádica”, nos permite assistir a um movimento dialético 

de aumento do conhecimento sobre nossas diferenças culturais e identitárias 

ao mesmo tempo em que, contraditoriamente, ocorre um fenômeno de 

redução dessa diversidade, talvez guiada pela influência cada vez mais forte 

de uma macrocultura hegemônica no mundo atual, que se pode explicar a 

partir do conceito de sociedade ou cultura do consumo. (COELHO, 2015, p. 

372) 

 

Nesse sentido, ao aplicar o conceito de turboglobalização monádica, temos um 

processo de globalização descontrolado e altamente veloz, que traz os benefícios e 

malefícios mencionados acima, quando relacionados aos processos de informações, 

diversidade e interação culturais.  

Gonçal Mayos (2014) entende que com o aumento da globalização em 

velocidade exorbitante e desenfreada, “qualquer região, território ou população do 

mundo está competindo com todo o mundo”, criando uma constante relação entre si, 

considerando como reflexos dela: 

 

(...) causas socioculturais: novos tipos de cidadania; politização das novas 

gerações de direitos; crescente pressão dos Novos Movimentos Sociais; 

estabelecimento de novas identidades nômades e/ou desterritorializadas 

graças às Tecnologias da informação e comunicação; etc. (MAYOS, 2014) 

 

Assim, ao considerar os problemas advindos da globalização, chega-se as 

causas socioculturais, marcadas por uma nova geração de direitos, que com o crescente 

desenvolvimento tecnológico de forma desgovernada, houve uma descaracterização da 

cultura tradicional, chamando a atenção para o surgimento de Movimentos Sociais.  

A sociedade marcada por esses processos tornou-se mais “inter-relacionada e 

dependente” e ao mesmo tempo “está se tornando mais diversa territorialmente e 

culturalmente”, gerando o multiculturalismo e o interculturalismo (MAYOS, 2014). 

Ao tratar do multiculturalismo, entende-se a importância das “políticas 

baseadas na mera tolerância, respeito, pacificação e negociação”,  a fim de facilitar a 

convivência e afastar o enfrentamento, que será complementada por ações políticas 

desenvolvidas interculturalmente, assim, Mayos (2014) entende que: “as diversas 

realidades étnicas e as identidades culturais devem projetar-se em um macroprocesso de 

reconhecimento mútuo que comporte autênticos diálogos e ações de auto-constituição 

mútua”. 

Nesse sentido, Boaventura Santos defende uma “reconceptualização” dos 



 

55 

 

direitos humanos como multiculturais, sendo “uma pré-condição de uma relação 

equilibrada e mutuamente potenciadora entre competência global e legitimidade global, 

que constituem os dois atributos de uma política contra-hegemónica de direitos 

humanos no nosso tempo” (SANTOS, 1997, p. 19). 

Continuamente trava-se uma luta pelo reconhecimento da alteridade do outro, 

buscando o equilíbrio e reconhecimento recíproco cultural, para que se compreenda a 

diversidade cultural e aceita-la, que na visão de Gonçal Mayos: 

 

Isto inclui definir um projeto (comum, mas não monolítico) embasado no 

reconhecimento da diversidade compartida e na defesa de uma 

identidade comum, centrada precisamente em compartir a riqueza da 

diversidade. Como disse paradigmaticamente o zapatismo: precisamente 

porque somos iguais é que podemos ser diversos. Podemos traduzi-lo aqui 

com a fórmula: precisamente porque nos reconhecemos e construímos 

interculturalmente é que podemos ser e garantimos o reconhecimento 

das respectivas diversidades. (MAYOS, 2014) (grifo original) 

 

Assim, há necessidade de desenvolvimento de um projeto que ao mesmo tempo 

tem o objetivo comum de reconhecimento da diversidade cultural e a defesa da 

identidade comum, partindo de um ponto de vista que somente conhecendo a si é que 

poderia buscar e garantir o reconhecimento do outro.  

Boaventura Sousa Santos (1997, p. 23), ao comentar sobre a concepção 

multicultural dos direitos humanos, traz um conceito, tomado de Raimundo Panikkar 

(2004, p. 207), chamado de “hermenêutica diatópica”, no qual “baseia-se na ideia de 

que os topoi de uma dada cultura, por mais fortes que sejam, são tão incompletos quanto 

a própria cultura a que pertencem”.  

A hermenêutica diatópica consiste na incompletude em uma só cultura, 

precisando ampliar ao máximo a consciência deste fato, de modo que possa ser 

reconhecida a fraqueza e a vulnerabilidade de cada cultura a fim de que se possa 

promover um diálogo intercultural.  

Desta forma, Boaventura Sousa Santos (1997, p. 13) entende pela necessidade 

de uma construção gradativa de um “multiculturalismo progressista”, de modo que cada 

um se disponha a reconhecer no outro as fraquezas de suas concepções e sistema de 

valores. (SANTOS, 1997; SEGATO, 2006) 

Ou seja, é necessário buscar as áreas de conflitos, identificá-las e estabelecer 

uma solução pacífica positiva para ambas partes, transformando a concepção de direitos 

humanos em um diálogo para todas as culturas, oferecendo um amplo campo de debate 
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nas regiões culturais.  

Assim, com o surgimento da Globalização e exploração em massa de certas 

minorias, até mesmo a discriminação de algumas culturas, chamaram atenção para a 

necessidade de composição de movimentos sociais, de modo que cada um consiga 

expor o que lhe falta e é suprimido, proporcionando o reconhecimento do outro com um 

olhar diferente. 

 

TURBOGLOBALIZAÇÃO NO JALAPÃO 

 

No Brasil, a globalização trouxe dois lados, pois ao mesmo tempo em que 

aumentou o emprego e a produção de venda (influenciado pelo capitalismo), houve a  

precarização do trabalho e a concentração de renda desigual, gerando a grande 

diferenciação das classe sociais, retomando o discurso da discriminação. A 

turboglobalização desdobrou e refletiu na população negra e no Movimento Negro 

(MN) do Brasil, especialmente nos Quilombolas.  

Analisando sob a ótica racial, o MN foi tardio se comparado com os EUA. 

Apesar de ocorrer a Abolição da escravatura no Brasil (século XVI) que declarava os 

mesmos direitos entre brancos e negros, a igualdade não foi efetivada, tendo em vista 

que nas práticas rotineiras o afro descente era considerado um subsujeito não tendo seu 

direito de igualdade resguardado. O MN no Brasil só surgiu na Primeira República, 

caminhou na Era Vargas, até o advento da Frente Negra, que transformou-se em partido 

em 1937. Apesar do Movimento, na década de 1930 foi construído com Gilberto Freire 

o Mito da Democracia Racial, que levou anos para ser desmascarado pelo MN 

(MACÊDO; PAN; ADORNO, 2012). 

Assim, foram ganhando forças as lutas contra o racismo com o advento da 

Constituição Federal de 1988 e das leis n
os

. 9.459/97 e 9.455/97, que tipificavam o 

racismo e criminalizavam a discriminação, ainda, considerava como tortura o fato de 

constranger alguém em razão da discriminação racial (MACÊDO; PAN; ADORNO, 

2012). 

Considerando todo esse processo de globalização crescente no Brasil, as 

comunidades negras
4
 organizadas aumentaram e tomaram cada vez mais forças, lutando 

                                                            
4 Tais como: EDUCAFRO (Educação e Cidadania de Afrobrasileiros e Carentes); SOWETO Organização 

Negra; ABPN (Associação Brasileira de Pesquisadores Negros); APNs (Agentes Pastorais Negros); CEN 

(Coletivo de Entidades Negras); CONAJIRA (Comissão Nacional das Comunidades Quilombolas); 
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pelos direitos dos afrodescendentes, com o auxilio dos meios de comunicação, com a 

imprensa negra
5
 e as organizações legislativas que buscavam os amparar 

constantemente, travando uma luta em busca da efetividade dessas leis.  

Partindo da perspectiva acima citada e ao analisar os efeitos da globalização, 

esta pode ser positiva, tendo em vista que com os sistemas de comunicação (mídia, 

internet, etc.) facilitam a exposição de pensamentos de cada ser humano, unindo com 

mais facilidade um determinado grupo com interesses em comum.  

No entanto, como analisa Gonçal Mayos, a turboglobalização trás aspectos 

negativos, por exemplo quando se trata da identidade cultural das comunidades 

tradicionais.  

Isso é claramente perceptível quando se observa a Comunidade Quilombola do 

Mumbuca, localizada no Parque Estadual do Jalapão – Estado do Tocantins. O 

artesanato do capim dourado hoje é conhecido mundialmente e se originou com a 

matriarca da Comunidade, a senhora Guilhermina Ribeiro da Silva, popularmente 

reconhecida como “Dona Miúda”. 

Dona Miúda era uma mulher notável e de extrema importância para a 

Comunidade do Mumbuca. Em 2009, foi considerada uma das 21 mulheres da história 

do Tocantins e em 2010 coroada a “Rainha do Capim Dourado” na festa da Colheita do 

mês de setembro, exatamente dois meses antes de falecer, era fundadora da Associação 

do Capim Dourado no Tocantins e líder da Comunidade Mumbuca.  

No bojo da turboglobalização o Jalapão passou a ter visibilidade e então, o uso 

do Capim Dourado começou a ser notado, pois se tratava de um trabalho artesanal com 

matéria-prima especial, nunca antes havia escutado falar de um capim reluzente como 

ouro que não apodrecia. Assim, podia ser visto em vários aeroportos do Brasil em forma 

de bijuterias, cesta e outros artesanatos, além de ser utilizado para exportação para 

outros Países. Hoje vários artesãos aprenderam o ofício e em outros lugares, como as 

cidades baianas, pode ser visto facilmente a venda desses artesanatos.   

E se por um lado a venda deste produto tem trazido benefícios, também tem 

                                                                                                                                                                              
CONEN (Coordenação Nacional das Comunidade Quilombolas); ENEGRECER (Coletiva Nacional de 

Juventude Negra); FNMF (Fórum Nacional de Mulheres Negras); FONAJUNE (Fórum Nacional de 

Juventude Negra); Instituto Luiz Gama; MNU (Movimento Negro Unificado); Quilombação; Rede Afro 

LGBT; RAN (Rede Amazônia Negra); UNEAFRO BRASIL; UNEGRO; etc.  
5 Surgimento de Jornais e Revistas: Árvore das Palavras (1974); O Quadro (1974); Biluga (1974); Nagô 

(19750;  Centro de Estudos e Arte Negra – CECAN (1974); Bloco Afro Ilê Aiyê (1974); Instituto de 

Pesquisa e Cultura Negra – IPCN (1975); Movimento Negro Unificado contra a discriminação Racial – 

MNU (1977); etc.  
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trazido malefícios para a Comunidade Mumbuca.  

Explicando: as terras do Jalapão estão mais visibilizadas e o seu entorno 

valorizado, tonando esta região objeto de desejo do capital nacional e internacional, 

abrindo disputas nos entornos da região para latifundiários em detrimento do interesse 

da Comunidade Tradicional Quilombola do Mumbuca.  

No primeiro olhar, a venda do artesanato oriundo do Capim Dourado gera lucros 

para a Comunidade, no entanto, esse artesanato é vendido inicialmente por um preço 

ínfimo para os atravessadores que lucram com essa atividade restando aos artesãos uma 

baixa renda que não lhes permite viver razoavelmente dentro de um padrão anterior à 

globalização e muito menos na turboglobalização, quando adotaram padrões de 

consumo antes inexistentes, como o uso de motocicletas, eletrodomésticos e outros bens 

de consumo. 

Ainda, o comércio desse artesanato é a única fonte de renda para a comunidade 

local, e com toda a visibilidade da mídia
6
, tendo em vista que (quando houve o “auge” 

da descoberta) várias pessoas fora da comunidade aprenderam a produzir o artesanato 

com o capim, a matéria-prima se tornou cada vez mais escassa, considerando também, 

que com a grande demanda do capim dourado, outras matérias-primas utilizadas pela 

Comunidade foram abandonadas.  

Conforme relata a Professora Maria de Fátima Rocha Medina, que é 

pesquisadora de poéticas orais na Comunidade Mumbuca, houve uma grande perda da 

identidade cultural nessa Comunidade, tendo em vista que antes haviam outros 

artesanatos, com barro, buriti e taboca, além do tradicional movimento da Roda Chata
7
.  

Essa situação ainda é agravada pelo conflito de valores e práticas culturais 

(realizar agricultura na modalidade de roça de toco e retirar madeira para construção de 

casas) dessa sociedade cultural com a Legislação Ambiental hodierna, que as 

criminalizam por entenderem que agridem o meio ambiente, tendo em vista que a 

localização é dentro do Parque Estadual do Jalapão, uma Área de Preservação 

Permanente. (PAINKOW; BATISTA; FORMIGA, 2017) 

                                                            
6 Conforme relata de Maria Fátima Rocha Medina, Professora do CEULP/ULBRA e pesquisadora de 

poéticas orais na Comunidade Mumbuca: “Programas de alcance nacional tais como Domingão do 

Faustão, Globo universidade, Ação, Globo News, são alguns que mostraram amplamente, desde a 

colheita à confecção e venda dos trabalhos, além de inúmeras reportagens e notícias locais.” (2012) 
7  Maria Fátima R. Medina caracteriza a Roda Chata como: “o nome do evento em que todos os 

moradores se reuniam para cantar cantigas de roda e contar histórias. O adjetivo “chata”, nesse caso, não 

tem valor depreciativo. Significa, segundo alguns moradores, a relação circular e horizontal de encontro 

alegre entre os participantes.” (2012) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os problemas gerados com a globalização marcou-se uma nova geração de 

direitos que acabou por descaracterizar a cultura tradicional, ocasionando no surgimento 

de Movimentos Sociais, como o caso do Movimento Negro.  

Deste modo, surge um dilema de como produzir um diálogo com o outro, sendo 

que o desenfreado crescimento do processo de industrialização (advindo com o 

capitalismo) vem transformando o homem em “dados”, construindo a defesa do 

individualismo e a descaracterização do sujeito, impedindo uma visão do outro no modo 

de vida dele.  

No compasso da turboglobalização a comunidade negra tem buscado avanços 

para a causa no que tange a comunicação e avanço de legislação protetiva, ao mesmo 

tempo, a vida da Comunidade Tradicional Quilombola do Mumbuca tem sido 

impactada e mudada, que na avaliação da própria Comunidade, constada em Ata
8
, não 

tem sido na maior parte das vezes positivo.  

Com isso, tem-se a ideia de perda da identidade cultural da comunidade quando 

relacionada a alguns indivíduos dela advindo com o processo de turboglobalização. Sem 

falar dos problemas sofridos pelos indivíduos que ainda vivem nos conformes 

tradicionais centenários e estão sendo pressionados pela legislação a se adequarem a 

uma outra forma de vida considerada condizente com a implementação da Área de 

Preservação Permanente e uma sociedade mais “globalizada”.  

Contudo, a proposta é chamar a atenção para a necessidade de reconhecimento 

cultural do próximo, respeitando os limites de cada ser humano, de modo que o 

individuo deixe de ser individualista e passe a reconhecer que a sua cultura não é 

completa, necessitando de uma “consciência de incompletude mútua através do diálogo 

intercultural”. (SANTOS, 1997, p. 23) 
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Resumo: Uma parcela significativa da população brasileira considera o linchamento como uma forma 

legítima de punição, diante da sensação de impunidade e de ineficiência do Estado, argumentando que se 

na democracia o poder emana do povo, no caso do fenômeno linchamento, o povo estaria retomando o 

poder dado ao Estado, para diretamente exercê-lo, na forma de uma “legítima defesa coletiva”. O artigo 

proposto discute o tema sob a perspectiva dos direitos humanos questionando se em uma democracia deve 

sempre prevalecer a vontade da maioria. Como se constituem as maiorias? A maioria pode agir 

desrespeitando os direitos humanos? Os direitos fundamentais de todos os cidadãos em um Estado 

democrático não devem ser protegidos, mesmos que seja apenas de um grupo minoritário de cidadãos?  

Com base nestas perguntas apresentamos a investigação acerca do tema proposto. 
 

Palavras-Chave: Linchamento, Direitos Humanos, Democracia, Cidadania. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A palavra linchamento é usada neste artigo, especificamente, no sentido de ser 

um ato de manifestação coletiva resultante de uma decisão repentina, impensada, 

irracional, de motivação súbita e, de modo geral, imprevisível, na qual o grupo de 

linchadores se forma e se desfaz momentaneamente e age em nome de uma identidade 

de pertencimento contra o estranho. Ainda que provisório e súbito, o linchamento visa a 

manutenção da ordem que, segundo crê o grupo de linchadores, foi perdida com a 

prática do ato delituoso pelo diferente. Nessa perspectiva, não estão incluídas outras 

formas de justiçamento, como aquelas realizadas por grupos previamente organizados e 

permanentes, que possuem o caráter de vigilantismo. 

Segundo o sociólogo José de Souza Martins, o Brasil é um dos países que mais 

lincham no mundo. Durante os últimos sessenta anos, cerca de um milhão de brasileiros 

participaram de linchamentos ou tentativas de linchamento (MARTINS, 2015, p. 11). 

De acordo com o Juiz de Direito Jesseir Coelho Alcântara (ALCÂNTARA, 2016, p. 2), 

atualmente, no país, ocorrem quatro linchamentos ou tentativas de linchamento por dia, 

                                                            
1 Especialista, PPGIDH - Universidade Federal de Goiás. 
2 Doutora, PPGIDH - Universidade Federal de Goiás. 
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podendo tipificar essa prática dentro do crime de exercício arbitrário das próprias 

razões, previsto no art. 345 do Código Penal, que dispõe: “Fazer justiça pelas próprias 

mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite: Pena – 

detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência”, 

podendo responder também por homicídio consumado ou tentado, lesão corporal, etc. 

Para o magistrado, ao linchar, as pessoas objetivam punir um suposto transgressor ou 

intimidar ou controlar um setor específico da população, e que apesar de ser crime, 

“quem lincha sabe que tem respaldo social para isso no Brasil. Quem está ali linchando 

sabe que não haverá depoimento de testemunhas nem maiores investigações ou 

punições”
 
(ALCÂNTARA, 2016, p. 2), além de que esse ato possui a aceitação de parte 

da polícia e da mídia. 

José de Souza Martins disse ao site de notícias El País (MARTÍN, 2015) que no 

Brasil, a questão racial não é a primeira motivação para linchar alguém, mas, quando o 

linchado é negro, a probabilidade de o grupo agressor agir com mais violência, como 

furar olhos, mutilar ou queimar viva a vítima, aumenta. Além disso, em face de um 

mesmo crime, a chance do negro ser linchado é duas vezes maior que a do branco 

(MARTINS, 2015, p. 99). 

O referido sociólogo, em entrevista, define linchamento como sendo “uma forma 

de punição coletiva contra alguém que desenvolveu uma forma de comportamento anti-

social” (TAVARES, 2008). E segundo o mesmo autor: “as sociedades lincham quando 

a estrutura do Estado é débil” (TAVARES, 2008). 

Assim, surge a questão: por que a população está chamando para si o direito de 

julgar e punir os membros da própria sociedade, ao invés de deixar que o Estado, 

verdadeiro legitimado do direito exclusivo de punir, o faça? 

Uma possível resposta seria que o cidadão estaria retomando o poder dado ao 

Estado para diretamente exercê-lo, diante da sensação de impunidade e de ineficiência 

deste, demonstrado “pelos ataques às delegacias de polícia e fóruns, decorrentes da 

suposta negligência de seus funcionários” (MARTINS, 2015, p. 51). Aliás, policiais e 

funcionários da justiça são vistos como cúmplices da desordem (MARTINS, 2015, p. 

105). Para ilustrar, pode ser citada a Operação Cappuccino
3
, na qual a polícia federal 

investiga 24 pessoas (desembargadores do Tribunal de Justiça do Ceará, advogados e 

                                                            
3
 STJ afasta desembargadores do CE investigados por venda de sentenças. Globo.com, 29 set. 2016. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/ceara/noticia/2016/09/stj-afasta-desembargadores-do-ce-

investigados-por-venda-de-sentencas.html>. Acesso em: 12 out. 2016. 
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funcionários da justiça) envolvidos no esquema de venda de Habeas Corpus no valor de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para libertar 

presos, inclusive traficantes, cujas decisões favoráveis eram concedidas durante os 

plantões de feriados e fins de semana. 

Martins cita alguns casos de resposta violenta da sociedade: como o de 

linchamento de assaltantes pela vizinhança após sistemáticos assaltos a trabalhadores 

pobres no dia do pagamento ou a pequenos comerciantes do bairro (MARTINS, 2015, 

p. 53); o de estupradores linchados e estuprados por companheiros de cela; e o de uma 

mãe, na periferia de São Paulo, que maltratada pelo filho, ajudou no linchamento dele e 

ainda comemorou com os vizinhos a morte do rebento (MARTINS, 2015, p. 54). 

Assim, o ato de linchar “contesta a legitimidade da justiça e da polícia, dos 

códigos e dos tribunais, e a própria concepção oficial de crime e castigo” (MARTINS, 

2015, p. 61), além de ser uma “proclamação da vontade de justiça, de não ser vítima 

inerte do roubo, do estupro, do assassinato, do pouco caso” (MARTINS, 2015, p. 51) 

reforçado por dados estatísticos (MENEZES, 2014), os quais afirmam que de cada 100 

crimes cometidos no Brasil, 90 não serão solucionados e que somente 5% a 8% dos 

homicídios serão efetivamente julgados e punidos no país.  

Para a pesquisadora Ariadne Lima Natal, do Núcleo de Estudos da Violência da 

USP, “há uma correlação entre a presença do Estado e os índices de justiçamento. Onde 

a ausência dos seus serviços é mais sentida, as chances de violência pretensamente 

reativa aumentam exponencialmente” (NATAL apud CLETO, 2015). 

Jaqueline de Oliveira Muniz, doutora em estudos da segurança e professora do 

Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, sustenta que o linchamento é um 

“fenômeno que sempre ressurge diante de ondas de temor. Diante do medo, queremos 

uma solução imediata, e tendemos a abrir mão das nossas regras [leis].” (MUNIZ apud 

CLETO, 2015). 

Logo, a escolha por locais públicos para a realização do ato de linchar, seguida, 

em alguns casos, de postagem de vídeos do ocorrido em redes sociais é uma forma de 

protesto, no qual a violência empregada visa demonstrar discordância com o sistema 

penal brasileiro e indicar o divórcio entre cidadãos e o Estado. 

O historiador Murilo Cleto afirma: “Quanto maior o destaque a histórias de 

violência vividas pelo país, maior a sensação de que o Estado já não é digno de 

confiança o suficiente para que a justiça aja por si, daí a recorrência a medidas que 

rompam com o contrato social vigente” (CLETO, 2015). 
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A democracia é um regime político organizado de baixo para cima, no qual o 

poder repousa na vontade do povo. Fazendo uma relação entre democracia e 

linchamento, José de Souza Martins afirma (2015, p.27): 

 

Uma hipótese decorrente é a de que o linchamento é uma forma incipiente de 

participação democrática na construção (ou reconstrução) da sociedade, de 

proclamação e afirmação de valores sociais, incipiente e contraditória porque 

afirma a soberania do povo, mas nega a racionalidade impessoal da justiça e 

do direito. 
O linchamento não é uma manifestação de desordem, mas de questionamento 

da desordem. Ao mesmo tempo, é questionamento do poder e das instituições 

que, justamente em nome da impessoalidade da lei, deveriam assegurar a 

manutenção dos valores e dos códigos. 

 

Então, diante do fato que a sociedade se organiza dentro de uma ordem, um 

conjunto de valores e regras, um sistema de crenças que dá sentido à vida e explica os 

fenômenos do mundo, existe uma tentativa de manutenção do mesmo a qualquer custo, 

e, ao ocorrer a violação de regras ou valores por um de seus membros e a não aplicação 

das consequências esperadas pela população dentro desse mesmo sistema de crenças, o 

cidadão percebe-se como encontrando-se em uma situação de anomia, retornando a um 

estado de natureza imaginado por Hobbes, no qual não há governo, lei ou Estado, 

traduzido em um sentimento de orfandade, de que é cada um por si, desconfiando-se dos 

homens e das autoridades, imperando-se a lei do mais forte, do mais esperto. E assim, 

diante de um Estado incapaz de cumprir o papel a ele definido no Contrato Social por 

Rousseau, o próprio povo sabendo-se soberano busca exercer o poder diretamente, 

julgando e punindo os membros da sociedade que não cumprem as regras por ela 

mesma definidas. Daí porque os linchamentos estão deixando de ser fatos anômalos e 

excepcionais e tornando-se corriqueiros, no qual a “justiça” das ruas está disputando 

autoridade com o Poder Judiciário, e ao fazê-lo, sem outra referência acessível para se 

reconstituir, estaria resgatando antigas práticas punitivas, tão questionadas e combatidas 

pelos filósofos jusnaturalistas dos séculos XVII e XVIII. 

 

DEMOCRACIA E A DIGNIDADE DO LINCHADO 

 

Apesar de o linchamento aparentar ser uma manifestação democrática de 

questionamento à ausência e ineficiência estatal, e muitas vezes não ser concebido como 

crime porque feito em local público, como ação coletiva restaurativa, baseada na:  

 

(...) convicção de que o castigo imposto ao transgressor constitui uma 

demonstração de força da sociedade (…) e um tranquilizante apoiado na 
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força comunitária que pode em nome de todos se erguer contra o indivíduo 

(…) que, no comportamento antissocial, desorganiza e perturba. (MARTINS, 

2015, p. 67) 

 

E, portanto, ser visto pelos participantes como “um ato moralmente justo” (2015, 

p. 88), é necessário se compreender o que é uma democracia, no que realmente constitui 

uma vontade democrática e se o ato de linchar é compatível com esse regime político, 

que tem como pressuposto o respeito e proteção aos direitos humanos. 

Norberto Bobbio (2004, p. 51-52) explica que a democracia moderna repousa na 

soberania dos cidadãos e que a regra da maioria é a regra fundamental do governo 

democrático. Neste caso, a maioria é o resultado da soma dos votos contados um a um 

de indivíduos singulares, “dotados de direitos originários, entre os quais o de determinar 

– mediante sua livre vontade própria – as leis que lhe dizem respeito”. 

A democracia envolve soberania popular, separação dos poderes, alternância no 

poder, igualdade jurídica, liberdades civis, participação popular na esfera pública, busca 

pela igualdade social, tolerância, solidariedade e respeito à diversidade, sendo, portanto, 

o regime político que tem maior capacidade de promover e proteger os direitos 

humanos. Segundo José Afonso da Silva (2001, p.123-124): 

 

A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza há de ser um 

processo de convivência social numa sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, 

I) em que o poder emana do povo, e deve ser exercido em proveito do povo, 

diretamente ou por representantes eleitos (art. 1º, parágrafo único); 

participativa, porque envolve a participação crescente do povo no processo 

decisório e na formação dos atos de governo; pluralista, porque respeita a 

pluralidade de idéias, culturas e etnias e pressupõe assim o diálogo entre 

opiniões e pensamentos divergentes e a possibilidade de convivência de 

formas de organização e interesses diferentes da sociedade; há de ser um 

processo de liberação da pessoa humana das formas de opressão que não 

depende apenas do reconhecimento formal de certos direitos individuais, 

políticos e sociais, mas especialmente da vigência de condições econômicas 

suscetíveis de favorecer o seu pleno exercício. 
É um tipo de Estado que tende a realizar a síntese do processo contraditório 

do mundo contemporâneo, superando o Estado capitalista para configurar um 

Estado promotor de justiça social que o personalismo e o monismo político 

das democracias populares sob o influxo do socialismo real não foram 

capazes de construir. 

 

O Estado Democrático de Direito tem como pressuposto a dignidade da pessoa 

humana. Nele a democracia subordina o poder ao Direito e implica na proteção dos 

direitos humanos, sendo o Estado um promotor de qualidade de vida. Flávia Piovesan 

destaca (apud STURZA; MACIEL, p. 266): 

 

Na acepção formal, pode-se afirmar que a democracia compreende o respeito 

à legalidade, constituindo o chamado Governo das Leis, marcado pela 

subordinação do poder ao Direito. Essa concepção acentua a dimensão 
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política do conceito de Democracia, na medida que enfatiza a legitimidade e 

o exercício do poder político, avaliando quem governa e como se governa. 

As regras do jogo democrático representam a civilidade da passagem do 

reino da violência para o da não violência. Por outro lado, na acepção 

material, pode-se sustentar que a democracia não se restringe ao primado da 

legalidade, mas também pressupõe o respeito aos direitos humanos. Isto é, 

além da instauração do Estado de Direito e das instituições democráticas, a 

democratização requer o aprofundamento da democracia no cotidiano, por 

meio do exercício da cidadania e da efetiva apropriação dos direitos 

humanos. Nesse sentido, não há democracia sem o exercício dos direitos e 

liberdades fundamentais. A Democracia exige, a igualdade no exercício de 

direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais (2000, p. 228). 

 

Assim, a democracia é incompatível com a violência e funda-se nos princípios 

da liberdade e da igualdade, o que implica na compensação das desigualdades. Nela não 

é cabível o linchamento, mesmo que este esteja justificado pela concordância da 

maioria. Bobbio (2004, p. 52) afirma ainda que:  

 

Não há nenhuma Constituição democrática que não pressuponha a existência 

de direitos individuais, ou seja, que não parta da ideia de que primeiro vem a 

liberdade dos cidadãos singularmente considerados, e só depois o poder do 

governo, que os cidadãos constituem e controlam através de suas liberdades. 

 

A regra da maioria, portanto, encontra limite no respeito aos direitos 

fundamentais, incluindo, como sujeito desses direitos, o linchado, por se tratar de um 

ser humano dotado de dignidade. 

 E a dignidade aqui é compreendida no sentido que a Modernidade lhe deu, e 

que foi reivindicada na Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776, na 

Declaração Francesa de 1789 e na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

ou seja, a de uma propriedade moral de base, uma característica inerente e constitutiva 

de todo ser humano, sendo todos percebidos como estando no mesmo nível e serem 

igualmente merecedores de um especial respeito. João Cardoso Rosas (2014, p. 171) diz 

que “é ela que estabelece as condições históricas de possibilidade dos direitos humanos 

e da democracia”. Antes da Modernidade, a dignidade era uma peculiaridade de quem 

ocupava uma alta posição na sociedade, referia-se a um lugar de especial proeminência 

na estrutura do Estado, requerendo por parte dos demais, um singular respeito e os 

respectivos sinais de honra. Ela estava associada a uma posição hierárquica, a 

privilégios, e não a uma distribuição igual, portanto, não era um atributo do povo. 

Bobbio (2004, p. 78), ao falar a respeito da pena de morte, apresenta três 

motivos para demonstrar o perigo de se usar a regra da vontade da maioria sem passar 

pelo crivo dos direitos humanos, argumentos estes que podem ser pensados também 

para os linchamentos: 
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a) a invocação popular da pena de morte (“é preciso encostá-los no muro”) é 

indiscriminada, não fazendo nenhuma distinção entre crimes mais ou menos 

graves; b) o sentimento popular é volúvel, sendo facilmente influenciável 

pelas circunstâncias; c) as questões de princípio suportam mal uma resolução 

com base na regra da maioria.  

 

Quanto a este último motivo, é importante ressaltar que os princípios são 

paradigmas dos ordenamentos jurídicos e precisam ser interpretados dentro de uma 

racionalidade ético-moral, buscando sopesá-los e ponderá-los de forma que na prática 

atenda-se na maior medida possível aos comandos dos princípios em colisão. Assim, a 

solução das questões de princípio se dá por meio de argumentos que resultam na sua 

aceitabilidade racional. Logo, a regra da maioria não é uma boa opção de resolução, 

porque as maiorias decidem com base na emoção do momento e não de forma racional e 

imparcial, necessárias para se solucionar uma questão de princípios. 

José de Souza Martins (2015, p. 50) lembra que o julgamento feito pela 

população que lincha é produto da emoção e não da razão, sonegando ao linchado o 

direito de defesa. 

Strauss (apud DOUZINAS, p. 29) ao criticar a substituição do Direito Natural 

pela vontade geral diz: “se o critério último da justiça passa a ser a vontade geral, i.e., a 

vontade de uma sociedade livre, o canibalismo é tão justo quanto o seu oposto. Toda 

instituição consagrada por um pensamento popular tem que ser vista como sagrada”.  

Desse modo, ele mostra o quanto o uso indiscriminado da vontade popular, sem 

uma prévia análise de sua conformidade aos direitos humanos e aos princípios 

norteadores de uma democracia, pode levar a situações que justamente se queria 

combater. 

O linchamento é também uma maneira de demonstrar inaceitação com 

alternativas de mudança social que violam concepções dominantes, valores e normas 

tradicionais, que sustentam o modo como as relações sociais estão estabelecidas e 

reconhecidas. José de Souza Martins diz que “o linchamento é crime praticado em nome 

da sociedade, de uma concepção arcaica de sociedade, em nome dos valores sociais e 

não contra eles” (MARTINS, 2015, p. 94). 

Outra questão apontada por José de Souza Martins é que na interpretação 

popular, a vida é vista como mérito e não como direito, assim, dependendo da conduta a 

pessoa perde o seu direito à vida e a sua condição humana. Desse modo, os linchadores 

“proclamam a precedência da sociedade em relação ao indivíduo e a vida como bem 

comum e não como direito individual” (MARTINS, 2015, p. 112). Recuperam a ideia 
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da Antiguidade e da Idade Média de que a sociedade vem antes do indivíduo e que há 

uma ordem cósmica que precisa ser restabelecida pois foi rompida pela pessoa que 

infringiu as regras sociais (MARTINS, 2015, p. 122). 

Percebe-se, então, que o linchamento está fundamentado em ideias pré-

modernas, ligadas “às tradições do mundo feudal e estamental, à sociedade construída 

sobre os valores da honra”, ou seja, em uma noção de dignidade como privilégio de 

alguns e não na visão moderna de dignidade, que a compreende como inerente a todos 

os seres humanos, enxergando a vida como um direito natural e, por isso, um direito 

humano (MARTINS, 2015, p. 118).  

 

A MAIORIA E O LINCHAMENTO 

 

A regra da maioria para tomada de decisões, a princípio, parece legítima e 

democrática, mas é importante lembrar que nem sempre a maioria tem razão (é o caso, 

por exemplo, de que Hitler foi eleito em um processo democrático) e que a influência da 

mesma nas decisões individuais é mais emocional do que racional, além de ser volátil. 

Nilson José Machado (2005, p. 271) exemplifica com o seguinte fato histórico: 

 

(...) quando o trio de cônsules, encabeçado por Napoleão, submeteu aos 

franceses uma nova constituição, que prefigurava a transformação do 

primeiro cônsul (o próprio Napoleão) em um imperador todo-poderoso, uma 

maioria de mais de três milhões de votantes aprovou entusiasticamente tal 

constituição, contra o voto de apenas cerca de 1,5 mil franceses. 

 

O funcionamento da regra da maioria, enquanto um instrumento de articulação 

entre os interesses pessoais e coletivos, baseado nas ideias de liberdade e igualdade, 

requer a existência de condições mínimas que possibilitem a participação geral, que 

todos tenham voz e voto e que a mesma atenção seja dada a todas as vozes. Além disso, 

a ação individual deve ser consciente, do contrário, não é legítima, é o caso da 

manifestação da vontade que tem como plano de fundo uma recompensa financeira ou 

está condicionada por obrigações formais. 

A tirania da maioria ocorre quando esta promove o cerceamento das vozes 

discordantes, a intimidação e o sufocamento dos ditames da consciência pessoal. Muitas 

vezes a maioria é induzida a ter uma vontade que não é sua, mas que é proveniente dos 

interesses de uma minoria dominante, que sob o argumento de se tratar de algo 

vantajoso para todos, faz com que o povo defenda e legitime justamente as regras que 

lhe oprime. José Afonso da Silva (2000, p. 134) diz: 
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Uma análise mais acurada, porém, mostra que essa maioria, representada nos 

órgãos governamentais, não corresponde à maioria do povo, mas a uma 

minoria dominante. Esta situação fica muito clara no processo de formação 

das leis, que é aspecto importante do regime político, notadamente nas 

estruturas sociais divididas em classes de interesses divergentes, onde 

dificilmente se consegue atinar com o que seja o interesse geral. Aí é que as 

leis exercem um papel de arbitragem importante, nem sempre mais 

democrático, porque, no mais das vezes, tem por interesse geral o da classe 

dominante. 

 

Assim, o povo, sendo vítima de opressão em um primeiro momento, torna-se, 

com o passar do tempo, em reprodutor e mantenedor dessas mesmas práticas que 

acabaram virando costumes culturais passados de geração em geração. José Reinaldo 

Martins Filho (2013, p. 59) diz: 

 

(...) os homens nascidos sob o jugo, mais tarde educados e criados na 

servidão, sem olhar mais longe, contentam-se em viver como nasceram; e 

como não pensam ter outro bem nem outro direito que o que encontraram, 

consideram natural a condição de seu nascimento” (LA BOÉTIE, 1982, p. 

20). A força do costume, cuja repetição se transforma num hábito social, 

torna os indivíduos passíveis à sua ação. Se, antes, eles mesmos eram o alvo 

do poder coercitivo, agora se tornam agentes de sua força e mantenedores de 

uma mentalidade conformada com o critério da maioria e sua legitimidade 

política para arbitrar sobre os interesses de todos. 

 

Surge então a questão: seria mais democrático a submissão de todos ao princípio 

majoritário com a consequente resignação dos vencidos ou a convivência harmônica 

entre diferentes pontos de vista?  

Se por um lado, tem-se que a sabedoria de um grupo de pessoas é superior a 

individual e que a tomada de decisões para uma coletividade deve-se dar pelo voto da 

maioria, por outro lado, é importante lembrar que a pura e simples imposição da 

vontade do maior número de pessoas sem passar pelo crivo dos direitos humanos gera o 

governo dos fortes com a consequente marginalização dos fracos, além de ser falsa a 

ideia da infalibilidade da maioria e também existir o fato de que essa maioria muitas 

vezes não visa aquilo que é bom para todos, mas sim, seus próprios interesses ou até os 

interesses exclusivos de um grupo dominante, mas que a massa acredita como seus.  

Diante de uma lei injusta, mesmo que fruto da vontade da maioria, permanece o 

direito dos prejudicados de desobediência e de manifestação, porque segundo 

Tocqueville “quando me recuso a obedecer a uma lei injusta, não nego à maioria o 

direito de comandar; apenas, em lugar de apelar para a soberania do povo, apelo para a 

soberania do gênero humano” (TOCQUEVILLE apud MARTINS FILHO, 2013, p. 61-

61). 
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Mesmo dentro de uma democracia há questões em que o voto majoritário não 

parece ser ideal para decidi-las, tais como: deliberar sobre a pena de morte, uma vez que 

as consequências dessa pena são irreversíveis, pela impossibilidade de restituição da 

vida; sobre questões que dizem respeito à ciência, porque as concepções revolucionárias 

originam-se como visões minoritárias; resolver acerca dos princípios éticos, das 

questões que envolvem valor e consciência pessoal, exemplo, a adoção de uma religião, 

a voz da maioria pode até influenciar, mas a decisão é pessoal. Nilson José Machado 

(2005, p. 284) afirma: 

 

Levar em consideração a voz do povo significa, metaforicamente, prestar 

atenção aos sinais de fumaça representados pelas manifestações coletivas. 

Não se pode ignorá-los, por arrogância ou leniência, mas não nos é 

permitido, nunca, abdicar do exame de consciência e do juízo fundado na 

integridade pessoal. Se um livro ou filme são lidos ou vistos por milhões de 

pessoas, isso não significa atestado de qualidade, nem pode fundar um juízo 

de valor. O fenômeno merece ser estudado e a mensagem/fumaça deve ser 

interpretada. 

 

A garantia dos direitos fundamentais é pressuposto para que o indivíduo 

participe efetivamente do processo democrático. Em respeito a esses direitos, que 

enxerga cada indivíduo como um ser único e peculiar, as diferenças e os grupos 

minoritários não podem ser condenados à invisibilidade social, em nome de se atender 

apenas a vontade majoritária. Portanto, a coexistência de pensamentos dissidentes 

eticamente defensáveis parece ser a melhor opção, pois ele abre espaço para a 

pluralidade e a diferença. 

Na tentativa de atender a aspiração geral, adotar o critério da maioria gera-se o 

risco de se legitimar práticas que oprimem e massacram grupos minoritários, mesmo no 

momento atual em que os direitos humanos são declarados, reconhecidos e debatidos, 

por outro lado, ao exigir sempre a unanimidade para qualquer tomada de decisão, 

submete-se toda a população à vontade da minoria, pois esta teria em suas mãos a 

possibilidade de obstrução a toda e qualquer alteração legislativa. Assim, apesar de 

todos os problemas identificados, o princípio da maioria, quando em conformidade com 

os direitos humanos, ainda parece ser a melhor opção, pois permite que a ordem social 

esteja em conformidade com o maior número de sujeitos possível e em desacordo com o 

menor número possível, respeitados os direitos fundamentais dos grupos minoritários. 

Roberta Negrão Costa Wachholz (2014) afirma: 

 

A decisão política, então, é resultado do acordo da maioria, presentes iguais 

condições de exposição, discussão e argumentação, e garantidos os direitos 
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fundamentais da minoria. A minoria, que não está necessariamente 

equivocada, pode tornar-se maioria a qualquer momento. Deste modo, a 

democracia angaria adeptos também pelo fato de o processo dialético da 

vontade do Estado que enseja, no confronto entre maioria e minoria, resultar 

em uma conciliação, obtida através de ampla discussão. 
Para Kelsen, a democracia se funda no princípio da tolerância. Se não houver 

tolerância, haverá a supressão da minoria. Deve haver uma tolerância da 

maioria com os interesses da minoria. Esse é um ponto fulcral da democracia, 

eis que há permanente tensão entre maioria e minoria, no procedimento 

dialético de criação das normas, tão central à democracia. 

 

Assim, percebe-se que a vontade da maioria não pode ser usada para legitimar o 

linchamento, porque trata-se de um ato que viola o princípio da dignidade humana e 

direitos fundamentais, sendo um dos caso cuja solução não comporta bem a regra de 

prevalência da opinião majoritária, porque a democracia tem como pressuposto a 

proteção aos direitos humanos, não é compatível com a rejeição das minorias e é 

contrária ao uso da violência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A decisão pelo linchamento é justificada sob o argumento de que o povo estaria 

agindo em uma espécie de legítima defesa coletiva. Norberto Bobbio (2004, p. 80), ao 

tratar sobre a pena de morte, apresenta algumas razões que podem justificar seu uso 

pelo Estado: 

 

Olhando-se bem, vê-se que o estado de necessidade e legítima defesa podem 

ser considerados causas de justificação da pena de morte também do ponto de 

vista do direito (não absoluto) do indivíduo à vida: na justificação com base 

no estado de necessidade, o direito à vida do indivíduo entra em conflito com 

o direito à segurança do Estado; na justificação com base na legítima defesa, 

o indivíduo perde o direito à vida por ter posto em risco a vida de outros, dos 

quais se torna vingador o poder público. 

 

Porém, o próprio autor reconhece a fragilidade desses argumentos, tendo em 

vista que o Estado não tem apenas a opção matar ou deixar impune, há outros tipos de 

penas como alternativa. 

Em relação ao grupo de linchadores, o argumento de que agem em legítima 

defesa parece, em um primeiro momento, estar de acordo com o art. 25 do Código Penal 

que dispõe: “Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos 

meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de 

outrem”. Então, o linchado teria primeiro cometido ato que configuraria em uma injusta 

agressão a um direito e, em seguida, o grupo teria agido para repelir essa agressão a 
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direito próprio ou de outrem. Nesse caso, o grupo não cometeria crime, porque o art. 23 

do Código Penal considera a legítima defesa como uma excludente da ilicitude, nestes 

termos:  

 

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: 
I - em estado de necessidade; 
II - em legítima defesa; 
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 
Excesso punível 
Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, 

responderá pelo excesso doloso ou culposo. 

 

Mas, ao analisar melhor o art. 25 do CP
4
, percebe-se que o linchamento não 

pode ser compreendido como legítima defesa, porque a própria lei exige para a 

configuração deste ato o “uso moderado dos meios necessários” e, como é sabido, a 

violência empregada pelos grupos nos linchamentos noticiados não possuem nada de 

moderado e extrapolam muito os meios necessários para impedir que o linchado 

prossiga na injusta agressão a direito de alguém. Assim, não configurando legítima 

defesa, o ato da multidão é ilícito, há crime e por ser intencional, o grupo responde pelo 

ato na forma dolosa. 

O presente artigo levantou a hipótese de que os linchamentos estão ligados à 

ausência estatal, à perda da confiança nos órgãos da persecução penal. Devido a esse 

fato, acredita-se que a solução dependerá de uma atitude do Estado, que deve repensar 

sobre si mesmo, a fim de encontrar meios de se fazer presente e eficiente, trabalhando 

sua imagem para mudar a percepção da população a seu respeito, promovendo por meio 

da educação, cultura e políticas públicas a conscientização, respeito e proteção aos 

direitos humanos, a fim de que o povo recupere a confiança no Estado e sinta 

novamente a segurança de viver dentro de um estado civil, no qual há lei, Estado e 

governo. Beccaria já afirmava que “não é necessário que as penas sejam cruéis para 

serem dissuasórias. Basta que sejam certas. O que constitui uma razão (aliás, a razão 

principal) para não se cometer o delito não é tanto a severidade da pena quanto a certeza 

de que se será de algum modo punido” (BECCARIA apud BOBIO, p. 68-69). 

É hora de dar uma resposta aos anseios da sociedade brasileira, já não é mais 

possível se esperar por 70 anos de tramitação processual para se solucionar um processo 

judicial, como é o caso do conflito entre famílias no município de Itajá pela posse da 

                                                            
4 CP - Código Penal 
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fazenda Coqueiros
5
, ou então, como no caso do fazendeiro que doou 50 alqueires para a 

construção da capital Goiânia com a condição de que receberia de volta 1 alqueire na 

forma de 27 lotes nos bairros centrais da cidade, acordo que foi formalizado em 1938, 

porém, quatorze anos depois ao constatar que a área total dos lotes não correspondiam a 

1 alqueire, ingressou na justiça e só teve seu caso solucionado 63 anos depois, pela 1ª 

Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em novembro de 2015
6
. 

O Estado parece haver despertado para essa questão e as mudanças já 

começaram a ser sentidas dentro do Poder Judiciário com a implantação do processo 

judicial digital para facilitar a consulta processual pelas partes e advogados e dar 

celeridade. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criou o projeto Semana Nacional de 

Conciliação, que acontece anualmente, e que neste ano será de 21 a 25 de novembro de 

2016, no qual todos os tribunais do país fazem um mutirão possibilitando às partes a 

oportunidade de solucionar seus conflitos por meio de uma conciliação, que põe fim aos 

processos, dando assim, uma resposta rápida à sociedade. O CNJ estipula metas para os 

tribunais e premia os que mais se destacam no seu cumprimento, além de incentivar 

seus servidores a estarem em constante capacitação. 

Agora é aguardar para descobrir se os projetos implantados estão à altura dos 

anseios sociais e se a confiança da população no Poder Judiciário e no Estado será 

restabelecida, resultando, com o passar do tempo, na diminuição do número de 

linchamentos no Brasil. 
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6. O Direito à Saúde como Estado ‘Positivo’ de Bem-Estar Biopsicossocial: Um 

Diálogo a Partir de Michel Foucault e Espinosa sobre as Rupturas e Continuidades 

Epistemológicas da Pós-Modernidade 
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Resumo: O trabalho em questão tem por objetivo analisar “O direito à saúde como estado ‘positivo’ de 

bem-estar biopsicossocial: a partir de um diálogo entre Michel Foucault e Espinosa sobre as rupturas e 

continuidades epistemológicas da pós-modernidade”. Para tal, será discutido o contexto histórico do 

direito à saúde como positivação do Direito e feita uma síntese teórica do conceito de saúde na 

Modernidade. A partir de Foucault, apresentar-se-á o direito à saúde como tecnologia política sobre os 

corpos e nova disposição jurídica. Ainda, haverá uma discussão sobre a sociedade disciplinar e a 

produção de saberes e verdades nas instituições disciplinares, como parte do projeto denominado por 

Foucault de “genealogia da alma moderna”. Após o estabelecimento e elucidação destas propostas, serão 

apresentadas as seguintes indagações: Pode-se pensar em Espinosa como Educador em Direitos 

Humanos? Pode-se empreender a inserção da Teoria Espinosana dos Afetos nos Direitos Humanos como 

modo de vida pós-moderno? Neste sentido, seguir-se-á a Estética da Existência em Foucault ao relacioná-

la com o aparelho jurídico atual – como indissociável da biopolítica (ou melhor, como instrumento de 

controle do individual e do coletivo) – , na tentativa de problematizar não só o Direito como possibilidade 

de resistência, mas também Espinosa, com a sua teoria da liberdade e do desejo, como arma do contra-

poder.   

 

Palavras-Chaves: Direito à Saúde, Ética, Direitos Humanos. 

 
 

POR UMA EXEGESE DO CONCEITO DE SAÚDE 

  

 Desde o ano de 1946 com a Constituição da Organização Mundial de Saúde – e 

muito antes –, a saúde passou a ser um conceito capturado e empreendido pelo espírito 

humano. Apreendida como suposta realidade discernida por signos e sentenças, ela foi 
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consubstanciada pela vontade de verdade e disposta ao interesse do poder. Por 

conseguinte, sem mera leviandade, se tornou o ponto de articulação de toda a 

Modernidade e, mais que isso, a pedra de toque do nascimento das Ciências Humanas –  

fatídica máquina de invenção das humanidades. 

 Atualmente definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como “situação 

de perfeito bem-estar físico, mental e social”, a saúde carece – enquanto terminologia da 

Pós-modernidade – de um esfacelamento semântico que dê conta, suficientemente, de 

desprover o ímpeto moderno de associação das palavras às coisas, como único recurso 

possível de ordenamento da natureza.  Afinal, tal qual sugere Segre e Ferraz (1997, 

p.539), o conceito trata-se de “uma definição irreal por que, aludindo ao ‘perfeito bem-

estar’, coloca uma utopia. O que é perfeito bem-estar?’ É por acaso possível 

caracterizar-se a ‘perfeição’?”. 

 Se entender o “perfeito bem-estar” como o mesmo que felicidade, Freud (1979, 

p. 286-287) responderia que somente o antagonismo pode marcar este estado de utopia. 

Pois, de alguma forma, o mal-estar do homem na civilização é conditio sine qua non de 

sua própria existência. Sendo assim, a felicidade humana é articulada ora pela evitação 

às dores e os desprazeres, ora pelo dispêndio do individuo em provocar a conquista de 

vivências que incitem o prazer e a satisfação.  

Assim, entre a norma civilizatória e as demandas pulsionais, cada homem 

carrega em si e para si, o antagonismo que latente (e atuante) em cada organismo, 

movimenta pulsionamente a vida. 

 Estaria Freud certo nesta sua proposta de interpretação da realidade? Uma 

resposta convincente para esta pergunta, só é realmente plausível, se considerar Freud 

não pela verdade que emana de seu escopo teórico, mas se levar em conta, como 

Foucault bem acusa, Freud como sendo um “fundador de discursividade”.  

Neste sentido, a perspectiva freudiana de uma indissociável e pessimista relação 

do homem com o seu próprio bem-estar só se justifica à medida que a sua utilização 

epistemológica é recorrida como contraponto de debate – um outro lado do problema. 

 Sem fugir do tema geral desta pesquisa, é importante justificar que, à princípio, 

se parte da ideia de que o Real é um atravessamento na consciência. Assim sendo, 

acredita-se que o Real modela a consciência a partir do instanciamento da Letra – 

campo epistêmico de sublocação da verdade no amago do ser. Mesmo que a consciência 

seja a realidade, nem por isso a realidade pode ser absorvida (capturada, como dito 

anteriormente) pela/na consciência. Pelo contrário, a consciência é sempre um desvio e 
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uma negação do Real. Desvio, porque ela só tangencia a margem de um suposto e 

possível conhecimento dos objetos do Mundo. E negação, porque ao tocar a verdade, 

essa mesma verdade só pode ser transposta mediante uma negação daquilo que é, na 

verdade, o objeto: o inapreensível – o incapturável.       

 Esta compreensão retoma (em partes) a defesa de Segre e Ferraz (1997, p.541) 

quando dizem que “vai ficando cada vez mais claro que a ‘realidade’ nada mais é do 

que uma convergência de subjetivismos. Haverá outra forma de conceituá-la, essa 

realidade, que só pode ser vista e pensada por pessoas?”. Os autores supracitados assim 

pensam, pois julgam que a conceituação de saúde proposta pela OMS encontra-se 

antiquada, já que parece ainda resguardar uma integridade alternada entre os aspectos 

biológicos, psíquicos e sociais – o que desconsidera, evidentemente, que a integridade 

conjunta do físico e social está, indubitavelmente, inter-relacionada com os estados 

afetivos dos sujeitos.  

 Assim considerado, precisa-se talvez supor que ainda na Constituição da OMS 

de 1946, os traços modernos da instituição do nascimento da clínica perduram, como 

uma grande sombra na prática médica, até o dias atuais. Para isso, pode-se corroborar 

este pensamento com a reflexão foucaultiana de que 

 

O olhar clínico opera sobre o ser da doença uma redução nominalista – 

Compostas de letras, as doenças não têm outra realidade além da ordem de 

sua composição. Suas variedades remetem, em última análise, a esses poucos 

indivíduos simples, e tudo o que se pode construir com eles e acima deles não 

é nada mais que um Nome. E nome em duplo sentido: no sentido em que 

usam os nominalistas quando criticam a realidade substancial dos seres 

abstratos e gerais; e, em outro sentido, mais próximo de uma filosofia da 

linguagem desde que a forma de  composição do ser da doença é de tipo 

linguístico. Com relação ao ser individual e concreto, a doença nada mais é 

do que um nome; em relação aos elementos isolados de que está constituída, 

tem a arquitetura rigorosa de uma designação verbal (FOUCAULT, 2004, 

p.131). 

 

Tais palavras colaboram para pensar o que Jean Clavreul (1983, p.76) defende 

em seu livro A ordem médica: “a medicina é um discurso”. Para ele, a medicina tem um 

objeto muito bem delimitado de pesquisa, a saber, a doença. Ainda que divergente da 

análise foucaultiana, Clavreul entende que o conhecimento da medicina não é, 

necessariamente, um saber sobre o homem, mas em contrapartida, um saber sobre a 

doença, que para tal usa-se de classificações como meio de ordenamento da razão. 

Quanto a isso, Saurí propõe que  

 

O processo de categorizar se realiza, de fato, com condições lógicas de 

pensar que, mesmo reduzindo o comprovado a seus elementos primários, 
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proporciona critérios úteis de ordenamento, mas, ainda que possibilitem uma 

distribuição do conhecido, não são o conhecido mesmo. A intenção 

diagnóstica categorizante, busca, com efeito, estabelecer a verdade, não a 

realidade concreta conduzindo a registrar a adequação do registrado a tais 

categorias. Na realidade, referir-se à categoria é proporcionar a um conceito 

uma dupla acepção, pois tanto constitui uma regra para investigar como um 

modo de expressão linguística que remete a determinações, ordenamentos 

hierárquicos e relações de subordinações (SAURÍ, 2001, p. 102). 

 

De fato, é Clavreul quem responde à Segre e Ferraz o porquê de o conceito de 

saúde da OMS ser ultrapassado e, ainda hoje, considerar uma distinção entre o físico, 

mental e social. Segundo ele, “a medicina não consente de bom grado em se deixar 

despossuir de seu objeto. Os estudos sobre o homem permanecem marginais em relação 

à medicina” (CLAVREUL, 1983, p. 135).  

 

FOUCAULT: GENEALOGIA DA ECONOMIA POLÍTICA DA SAÚDE 

 

 Em 1972, Michel Foucault (2011, p.305-306), fez uma pequena intervenção na 

conferência de imprensa do Dr. Carpentier, punido, anteriormente, pelo Conselho da 

Ordem por suspostamente defender o uso “libertino” dos prazeres (por parte de alguns 

alunos) dentro do Liceu. Naquela oportunidade, Foucault falou sobre As grandes 

funções da medicina em nossa sociedade. Em síntese, estas funções da medicina 

tradicional seriam: 1) manter uma prática médica individualista e também imbricada no 

segredo; 2) coordenar, afirmar, distribuir e conservar segregações e exclusões sociais; 3) 

correlacionar normalidade à ideia de saúde psíquica e, com isso, reconduzir a noção de 

pecado à imagem da doença; 4) proteger e justificar todos os zelos morais e tabus 

sociais como grande protetora da moralidade e, 5) manter uma função não apenas 

médica, mas também judiciária, possibilitando, assim, por meio do discurso médico, 

julgar e punir a anormalidade.  

 De fato, são vários os ditos e escritos em que Foucault problematiza a medicina 

como discurso de saber e poder. Ilustrativamente, considera-se neste trabalho, a 

conferência de Outubro de 1974, denominada Crise da medicina ou crise da 

antimedicina?, realizada no Instituto de Medicina Social da UERJ. Nesta conferência, 

Foucault apresenta um estudo sobre o Plano Beveridge de 1942, quando ainda durante a 

Segunda Grande Guerra, tem-se através desse plano, o que ele chama de nascimento do 

direito à saúde.  

Segundo Foucault (2011, p.374-377), o Plano Beveridge promoveu um 

reposicionamento da postura do Estado frente aos seus cidadãos. Durante o século 
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XVIII até o fim dos anos de 1950, o papel do Estado era resguardar a saúde física do 

sujeito com vistas a preservar a sua capacidade de trabalho e de servir as forças 

militares. A partir de 1942, há uma inversão: o Estado se ocupa do direito à saúde. Ou, 

mais especificamente, “o conceito de Estado a serviço do individuo em boa saúde é 

substituído pelo conceito de indivíduo em boa saúde a serviço do Estado” 

(FOUCAULT, 2011, p.375). 

 Com isso, a vasta literatura difundida no século XIX sobre a higiene e limpeza 

como necessárias para a saúde, passa a ser centrada não mais na mera preocupação com 

os bons hábitos para o trabalho e o cuidado com a família, mas para o direito do homem 

constituir uma moral do homem com o seu próprio corpo. Por um lado, à partir de 1950 

o trabalhador começa a ter direito à suspender o trabalho para cuidar de saúde.  

Entretanto, pouco a pouco, a preocupação com a saúde dá início a criação de 

uma macroeconomia. A saúde e a doença são administradas através de uma organização 

econômica estatal baseada em direitos e deveres do cidadão – coroando, por meio de 

impostos, a manutenção destes direitos. Assim, com o tempo, a saúde passa a erigir 

embates políticos e macroeconômicos e justifica custos e deveres ao cidadão.  

 Holmes e Sustein (2011, p. 64) ilustram o que seria necessariamente essa 

macroeconomia do governo liberal, quando afirmam que os direitos são custosos porque 

a imposição das leis é cara. Dito de outro modo, quase todos os direitos implicam um 

dever correlativo, e os deveres são levados a sério somente quando o poder público 

castiga com recursos do erário público. Não há direitos legalmente exigíveis onde não 

há deveres legalmente exigíveis, e por esta razão, a lei só pode ser permissiva se ao 

mesmo tempo é obrigatória. O que equivale a dizer que não se pode obter a liberdade 

pessoal limitando a interferência do governo na liberdade da ação e da associação. 

Afinal, toda ordem de fazer ou não fazer, a quem quer que seja dirigida, implica tanto 

uma concessão afirmativa de um direito por parte do Estado como um legítimo pedido 

de ajuda dirigido a um de seus agentes.  

Nesse sentido, todos os direitos são caros porque todos pressupõem uma 

maquinaria eficaz de supervisão, paga pelos contribuintes, para monitorar e controlar. O 

livre acesso ao poder judicial e a abertura a apelações são o ponto culminante da 

construção do Estado liberal. E seus gastos operativos se pagam com ingressos fiscais 

canalizados, já que o poder judicial não pode ele mesmo extrair esses lucros. Nenhum 

tribunal pode funcionar sem receber com regularidade injeções de dinheiros dos 

contribuintes para financiar seus esforços para disciplinar os violadores da lei, seja 
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públicos ou privados, e quando esse dinheiro não chega é impossível defender esses 

direitos. À medida que a defesa dos direitos depende da vigilância judicial, os direitos 

custam, no mínimo, o que custa recrutar, treinar, equipar, pagar e monitorar os 

guardiões legais dos nossos direitos
3
 (HOLMES; SUSTEIN, 2011, p. 65).  

De fato, com o Plano Beveridge, surge uma compreensão até então inédita da 

economia e política do corpo. Como já deduzido, tal acordo político antecede em quatro 

anos a Constituição da OMS. Ambos os documentos são de extrema relevância para 

indagar o que vem a ser o sujeito contemporâneo, pós-moderno, uma vez que segundo 

Foucault 

 

Para a história do corpo humano no mundo ocidental moderno, seria   preciso 

selecionar os anos de 1940-1950 como um período de referência, por eles 

marcarem o nascimento desse novo direito, dessa nova moral, dessa nova 

política e dessa nova economia do corpo. Desde então, o corpo do indivíduo 

tornou-se um dos objetivos principais de intervenção estatal, um dos grandes 

objetos que o próprio Estado deve tomar a seu encargo (FOUCAULT, 2011, 

p.377). 

 

 Para Foucault, o corpo humano adentrou de duas formas distintas na relação de 

consumo/mercado. Num primeiro momento, através do salário e, posteriormente, por 

meio da saúde. Foucault (2011, p. 389-390) acredita que a medicina moderna fez 

funcionar o que ele chama de economia política da medicina. Com isso, a medicina 

reverteu sua função junto à economia de fornecer cidadãos cada vez mais aptos ao 

trabalho e ao modo de produção, e passou a capitanear a saúde por meio de uma 

atividade mercadológica onde a obtenção do bem-estar entra como veículo de troca na 

relação médico-paciente. A partir de então, “hoje, o direito a uma saúde igual para todos 

é capturado em uma engrenagem que o transforma em desigualdade”. (FOUCAULT, 

2011, p. 391) 

 

FACES DA INVENTIDADE: SPINOZA E A SAÚDE 

 

 O Foucault de 1976 é um genealogista! Assim sendo, está atento aos dispositivos 

de poder que articulam saber e poder como estratégia de dominação. Para isso, ele incita 

                                                            
3 Holmes e Sustein (2011, p. 66) compreendem que afirmar com êxito um direito é por em movimento a 

máquina coercitiva e corretiva da autoridade pública. O funcionamento dessa maquinaria é cara, e os 

contribuintes tem que afrontar esses custos. Neste sentido, como em muitos outros, até os direitos 

aparentemente negativos são na realidade benefícios de que provem o Estado. 
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a questionar e ver que é preciso escavar os solos epistemológicos que fundamentam os 

alicerces da contemporaneidade.  

Como já antecipado, é principalmente no decênio de 1940-1950 que pode-se 

interrogar o que vem a ser a constituição do que se entende atualmente como sendo o 

homem. Ainda mais que isso, pode de fato problematizar de que modo o dizer o 

verdadeiro sobre si pode ser fundamental para depreender o que é e o que pode ser o 

homem. A saúde, evidentemente, é importante em meio a tudo isso, já que não escapa 

da economia e estratégia política de disciplina dos corpos.  

 Antes, entretanto, de situar Foucault no debate ético do dizer a verdade, é 

fundamental pensar a partir de Spinoza, em uma “ética da vida” que dê conta de 

articular o homem para além das amarras da servidão e dos afetos que provocam a 

impotência. Afinal, “o homem pensa”, assim diz Espinosa no axioma II de sua Ética II. 

Neste sentido, os sentimentos da alma, como o desejo ou o amor, são diferentes modos 

de pensar – são, sobretudo, ideias. Precisamos retomar a atualidade de Spinoza – 

contemporaneizar as suas ideias. É o que faz Hadi Rizk, quando a partir da teoria 

espinosana comenta que 

 

Se é evidente que o homem pensa, o espírito humano não é uma coisa 

pensante, no sentido de um substrato estável que sustenta a atividade do 

pensamento, atributo principal que permite identificar o espirito. O 

pensamento humano está simplesmente constituído por modos do atributo 

pensamento. Mas, desses modos, entre os quais estão o amor, o desejo ou 

outras afecções do espitito, pressupõem que uma ideia do ser amado ou da 

coisa implicada em tal ou tal afecção de alegria ou de tristeza esteja presente 

no espirito individual. A ideia constitui, em primeiro lugar, a realidade do 

espírito humano (RIZK, 2006, p. 93). 

 

Inegavelmente, convidar Spinoza para um debate sobre o direito à saúde é 

transvalorar todos os valores já supostamente corrompidos pela sociedade disciplinar. 

Isso porque, os tais valores (aqui entendido como afetos ou ideias) parecem estar 

inadequados, estrategicamente, por um regime de constrição da verdade – que ao 

docilizar o indivíduo e lhe dar as garantias das verdades da superstição, condicionam a 

capacidade do homem de se indagar acerca do que pode o seu corpo e a sua mente.  

 Instantes atrás, discutia-se a insustentabilidade do conceito de saúde proposto 

pela OMS, considerando a terminologia em questão como não suficiente para uma visão 

ampliada da saúde. Segundo Segre e Ferraz (1997, p.542) é necessário pensar uma nova 

definição que ressalte a autonomia do ser humano em relação a simples 

interdependência existente entre o seu contexto social e cultural, sua carga genética e 
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sua psicologia. Sobretudo, é fundamental tornar inadiável refletir a saúde e as políticas 

públicas desprovendo-a de suas mazelas positivistas.  

 Assim pensado, de que forma pode supor que Espinosa (e também Foucault) 

pôde contribuir para uma nova compreensão da saúde? Temos aqui, perante estas linhas 

que compõem este texto, a inventividade de uma releitura – especialmente, um diálogo 

que se espera, poderá compor um novo traço/nova possibilidade para a estética da 

existência. De que forma, estes dois pensadores a princípio tão absolutamente distintos, 

podem retificar o erro histórico-epistemológico e hermenêutico em que estão inseridos 

quando se trata de saúde? 

Cristiano Novaes de Rezende (2010), no texto Saúde mental pública em 

Espinosa, localiza duas passagens distintas da questão da medicina na obra espinosana. 

Em um primeiro momento, no prefácio da quinta parte da Ética, quando Espinosa diz 

que o corpo e a mente se relacionam, respectivamente, à medicina e a lógica. O que 

segundo Rezende é um esboço para a concepção de uma medicina mentis. E depois, no 

Tratado da emenda do intelecto (TEI), onde a medicina é auxiliar de um processo de 

reversão do adoecimento. 

Conforme percebe-se no TEI, Espinosa instrui a partir de sua filosofia, a maneira 

como o verdadeiro bem deve ser ensinado e compartilhado com o maior número de 

pessoas. Propõe ainda que  

 

Cumpre, além disso, dedicar-nos à Filosofia Moral, bem como à Doutrina da 

Educação das crianças, e porque a saúde não deixa de ser um meio 

importante para conseguir esse fim, é mister estudar todas as partes da 

Medicina; e, ainda, como pela arte se tornam fáceis muitas coisas que são 

difíceis, podendo nós por ela ganhar muito tempo e muita comodidade de 

vida, não se deve desprezar de modo algum a Mecânica. Antes de tudo, 

porém, deve excogitar-se o modo de curar o intelecto e purifica-lo quanto 

possível desde o começo, a fim de entenda tudo felizmente sem erro e da 

melhor maneira. (ESPINOSA, TEI, parágrafo 15) 

 

 Em Espinosa, a saúde é um meio para a obtenção do verdadeiro bem. O estudo 

da Medicina, neste sentido, é complementar à busca de cura e purificação do intelecto. 

Assim, algumas regras de vida devem ser adotadas como meio de garantir um acesso 

mais seguro ao sumo bem, a saber: 1) buscar agir com ações que não impeçam a 

obtenção do fim almejado; 2) utilizar dos prazeres apenas o suficiente para a 

manutenção da saúde, e, 3) buscar dinheiro ou quaisquer outras coisas, somente à 

medida que sejam realmente úteis à vida e a saúde, bem como isentar-se de seguir 

práticas sociais que sejam contrárias a finalidade proposta – à verdadeira felicidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como percebe-se, estas introdutórias reflexões parecem demonstrar que em 

Espinosa, especialmente, e em toda a Ética e no TEI, tem-se um sistema filosófico que 

versa sobre a Ética como um modo de vida. Se assim concluir, seria possível considerar 

que temos nas duas obras em questão, uma clara concepção de que felicidade, 

conhecimento e saúde estão tão interconectados que, sem a união entre cada um destes, 

é impossível pensar numa ontologia da força produtiva do modo e da potência da 

singularidade? 

 Espinosa parece deter uma concepção verdadeiramente ampliada e digna do 

conceito de saúde. Isso porque, tal qual aqui se entende, ele alcança a possibilidade de 

um pluralismo existencial que compreende a integridade conjunta da mente e do corpo. 

O que responde à OMS e alerta quanto à urgência de se repensar o conceito de saúde, 

uma vez que  

 

É inútil, e até perigoso, procurar isolar pelo pensamento o corpo e o espírito 

como duas coisas separadas que deveríamos em seguida unir realmente sob 

uma terceira substância. Uma tal operação expõe à ilusão inerente de todo 

dualismo, que é acabar falando corporalmente das ideias e espiritualmente do 

corpo, isto é, misturá-los. Por conseguinte, o espírito não é outra coisa senão 

uma ideia, ou modo do pensamento, que tem por objeto o corpo, que é um 

modo de extensão. Definido como a ideia do corpo, o espírito muda de 

sentido. Ele não representa um dispositivo de faculdades e não pode ser visto 

como o fundamento ou o suporte de seus pensamentos. De fato, não é nada 

mais que uma maneira de formar no pensamento uma ideia do corpo. (RIZK, 

2006, p.95) 

 

 Assim sendo, a noção de saúde e de indivíduo em Espinosa é relevante para um 

conceito reformulado de saúde, não apenas porque parece atentar às especificidades da 

inerência mente/corpo, mas também por entender que cada tipo de conhecimento 

implica um regime afetivo distinto.  

Neste sentido, o conhecimento é o mais potente dos afetos. E somente ele pode 

tirar o homem da vida comum e questionar as verdades da imaginação. De tal modo, 

seguindo a proposta do Cristiano Rezende (2013, p.88), este trabalho procura 

problematizar como a degradação da medicina em biopolítica pode contribuir não para 

as formas de emancipação elencadas por Espinosa, mas para regimes disciplinares de 

servidão.   
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7. Os Limites de Resistência e Poder na Relação entre Direitos Humanos e 

Biopolítica 

 

 

Cristiane Maria Marinho
1
 

 
 

Resumo: A investigação aqui proposta visa pensar os Direitos Humanos a partir da noção de Biopolítica, 

tendo como referenciais teóricos os filósofos Michel Foucault e Giorgio Agamben. O procedimento 

metodológico da pesquisa é de análise bibliográfica e terá como centro os livros Em defesa da sociedade 

e O nascimento da biopolítica, de Foucault, e Homo Sacer – o poder soberano e a vida nua I, de 

Agamben. A questão fundamental a ser analisada é sobre a possibilidade de resistências a nova 

constituição dos poderes biopolítico, na medida em que a vida natural (bíos), (vita nuda - vida nua), 

apropriada pelas novas relações de poder da biopolítica, é também uma das condições de surgimento dos 

Direitos Humanos. A importância da proposta acima apresentada se justifica por se compreender que há 

uma transformação no exercício e no caráter do poder contemporâneo a partir do séc. XIX, que Foucault 

chama de Biopolítica, e que tem seu desempenho por intermédio muito mais pela normatização do que 

pela Lei, como no regime anterior do poder soberano. A urgência e a necessidade de refletir sobre o 

presente são elementos fundamentais para a compreensão dos poderes contemporâneos para também se 

pensar as formas de resistência a eles, e os direitos humanos são uma dessas resistências. Contudo, é 

fundamental analisar seus limites, tanto das resistências quanto dos poderes.  

 

Palavras-chave: Direitos Humanos, Biopolítica, Foucault, Agamben. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo se propõe investigar os Direitos Humanos a partir da noção de 

Biopolítica, tendo como referenciais teóricos os filósofos Michel Foucault e Giorgio 

Agamben. A questão fundamental a ser analisada é sobre a possibilidade de resistências 

à nova constituição dos poderes biopolíticos, na medida em que a vida natural (bíos), 

(vita nuda - vida nua), apropriada pelas novas relações de poder da biopolítica, é 

também uma das condições de surgimento dos Direitos Humanos.  

Considera-se uma importante temática por se compreender que há uma 

transformação no exercício e no caráter do poder contemporâneo a partir do séc. XIX, 

que Foucault chama de Biopolítica, e que tem seu desempenho por intermédio muito 

mais pela normatização do que pela Lei, como no regime anterior do poder soberano. A 

urgência e a necessidade de refletir sobre o presente são elementos fundamentais para a 

compreensão dos poderes contemporâneos para também se pensar as formas de 
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resistência a eles, e os direitos Humanos são uma dessas resistências. Contudo, é 

fundamental analisar seus limites, tanto das resistências quanto dos poderes.  

 A estrutura do artigo se divide em três itens: o primeiro trata da relação entre 

poder, resistência e biopolítica em Foucault; o segundo aborda as implicações relativas 

à dinâmica existente entre Direitos Humanos e biopolítica; e, por fim, o terceiro item 

busca contextualizar a caracterização entre os liames dos Direitos Humanos e do Direito 

Novo, noção elaborada por Foucault para caracterizar um direito que se distingue do 

direito tradicional. 

 

PODER, RESISTÊNCIA E BIOPOLÍTICA EM FOUCAULT 

 

Nas análises realizadas em A vontade de saber, em 1978, Foucault já 

questionava uma possível substância essencialista do poder: “O poder não é onipotente, 

onisciente, ao contrário [...]” (DE, II, 238: 629), ele se compõe de um caráter relacional 

das relações de poder que, por sua vez, só existem em função de uma multiplicidade de 

pontos de resistência que, nas relações de poder, desempenham “o papel do adversário, 

de alvo, de apoio, de saliência onde se agarrar. Esses pontos de resistência estão 

presentes em toda parte na rede do poder” (FOUCAULT, 2012, p. 106).  

O poder não somente se desenvolve e se exerce nas formas do direito e da lei, 

não se origina somente do Estado e não é somente dedutível e inteligível a partir da 

categoria jurídico-política da soberania. Da mesma forma, tampouco a resistência não é 

somente da ordem do direito, do âmbito jurídico e não se fundamenta somente na 

soberania de um sujeito prévio: 

 

Poder e resistências se enfrentam, com táticas mutáveis, móveis, múltiplas, 

num campo de relações de força cuja lógica é menos aquela, regulamentada e 

codificada, do direito e da soberania, do que aquela, estratégica e belicosa, 

das lutas. A relação entre poder e resistência está menos na forma jurídica da 

soberania do que naquela, estratégica, da luta que então cumprirá analisar 

(FOUCAULT, 1999, p. 338-9).  

 

         Assim, diz Foucault se referindo à essa multiplicidade das resistências, “onde há 

relações de poder, há sempre resistência. Nunca somos pegos na armadilha pelo poder: 

“sempre podemos modificar-lhe o domínio, em determinadas condições e segundo uma 

estratégia precisa” (FOUCAULT, DE II, 200: 267). O poder é coextensivo à resistência, 

um implica na existência do outro, portanto, há sempre uma possibilidade de resistência.  
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É essa multiplicidade que não permite fechar as resistências em um gigantesco  

enfrentamento binário, como nos moldes do tipo de resistência presente nas lutas de 

classe e da revolução (DE II, 206: 311). Portanto, para Foucault, o campo do poder 

consiste em “um conjunto de lutas pontuais e disseminadas, uma multiplicidade de 

resistências locais, imprevisíveis, heterogêneas que o fato maciço da dominação e a 

lógica binária da guerra não conseguem apreender” (FOUCAULT, 2012, p. 106).  

Nos seus últimos trabalhos, Foucault declarava que não tinha por objetivo 

escrever uma análise sobre o poder, fazer uma Tese sobre o poder, mas produzir uma 

história dos diferentes modos de subjetivação do ser humano em nossa cultura. Nessa 

perspectiva, o exercício do poder consistiria em “conduzir condutas”, de acordo com o 

modo da pastorado cristão e da governamentalidade e seria “menos da ordem do 

enfrentamento entre dois adversários, ou do compromisso de um com o outro, do que da 

ordem do ‘governo’” (DE II, 306).  

Conforme Foucault, a ideia de um poder pastoral foi introduzida no Ocidente por 

intermédio da Igreja cristã, “foi a Igreja cristã que coagulou todos esses temas de poder 

pastoral em mecanismos precisos e em instituições definidas, foi ela que realmente 

organizou um poder pastoral ao mesmo tempo específico e autônomo” (2008, p. 174). 

Caracteriza-se esse poder pela ideia de um governo dos homens em que esses homens 

podem ser governados, dirigidos em suas consciências e na direção de suas almas, como 

uma condução e salvação de ovelhas. O poder pastoral implica em um poder de 

cuidado, de zelo. De bem fazer e por isso é individualizante, pois apesar de se dirigir a 

todo o rebanho, “ele só pode dirigi-lo bem na medida em que não haja uma só ovelha 

que lhe possa escapar” (2008, p. 172). Assim,  

 

Em suma, podemos dizer o seguinte: a ideia de um poder pastoral é a ideia de 

um poder que se exerce mais sobre uma multiplicidade do que sobre um 

território. É um poder que guia para um objetivo e serve de intermediário 

rumo a esse objetivo. É, portanto, um poder finalizado, um poder finalizado 

sobre aqueles mesmos sobre os quais se exerce, e não sobre uma unidade de 

tipo, de certo modo, superior, seja ela a cidade, o território, o estado, o 

soberano [...] (FOUCAULT, 2008, p. 173).   

 

 Assim, o poder pastoral do ocidente e suas investidas na condução de condutas 

individuais foi se transformando/ampliando/metamorfoseando em um exercício político 

da “arte de governar os homens”. Para Foucault (2008, p. 219), é no pastorado “que 

devemos procurar a origem, o ponto de formação, de cristalização, o ponto embrionário 

dessa governamentalidade cuja entrada na política assinala, em fins do século XVI, 

séculos XVII-XVIII, o limiar do Estado Moderno”. Em outras palavras, “O Estado 
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moderno nasce, [...], quando a governamentalidade se torna efetivamente uma prática 

política calculada e refletida. A pastoral cristã parece [...] ser o pano de fundo desse 

processo”
2
.  

É nessa perspectiva de exercício do poder no âmbito da governamentalidade que 

Foucault afirma que “a luta não se faz na forma da exterioridade absoluta, mas sim na 

forma da utilização permanente de elementos táticos pertinentes na luta antipastoral” 

(2008, p. 283).  

O seu ponto de vista é de que o poder pastoral é o pano de fundo da 

governamentalidade a se desenvolver no século XVI, e as resistências a ela também 

seguiriam as formas de resistência existentes no pastorado, o que ele chamou de 

contracondutas.  

O ponto nodal dessas resistências, tanto no pastorado quanto na 

governamentalidade, é a que o exercício de poder se caracterizava na condução de 

condutas. Ou seja, havia muito presente os processos e subjetivação no exercício dos 

poderes. E daí as resistências também requererem o envolvimento das subjetivações.  

 Foucault insiste nesses aspectos para explicitar que seu propósito não era fazer 

uma história endógena do poder a partir dele próprio, mas para mostrar como “o ponto 

de vista do poder é uma maneira de identificar relações inteligíveis entre elementos 

exteriores uns aos outros” (FOUCAULT, 2008, p. 285). Do contrário,  

 

Penso que, se não tomamos o problema do pastorado, do poder pastoral, das 

suas estruturas como sendo o ponto de articulação desses diferentes 

elementos exteriores uns aos outros – as crises econômicas, de um lado, e os 

temas religiosos, do outro –, se não tomamos isso como campo de 

inteligibilidade, como princípio de relacionamento, como intecambiador 

entre uns e outros, acho que somos obrigados, nesse momento, a voltar às 

velhas concepções da ideologia [e] a dizer que as aspirações de um grupo, de 

uma classe, etc., vêm se traduzir, se refletir, se exprimir em alguma coisa 

como uma crença religiosa. O ponto de vista do poder pastoral, o ponto de 

vista de toda essa análise das estruturas de poder permite, assim penso, 

retomar as coisas e analisá-las, não mais na forma de reflexo e transcrição, 

mas na forma de estratégias e táticas (FOUCAULT, 2008, p. 284-5).   

     

Na sociedade disciplinar, na sociedade de controle, na sociedade biopolítica, 

enfim, de onde o poder se exerce e se espalha, o corpo se constitui como uma 

capilaridade, um prolongamento do exercício do poder, um fio da ponta da capilaridade 

do poder. Para Foucault, os processos de subjetivação identitária podem fazer do sujeito 

a ponta mais extrema do exercício dos poderes, uma espécie de braço avançado do 

                                                            
2  Idem.  
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poder biopolítico na pele do disciplinado. O universo de poder não existe somente como 

exercício do poder econômico sobre a estrutura ideológica, mas age diretamente sobre 

as subjetividades, a partir de dispositivos de produção de subjetividade. O intuito é 

“capitalizar poder subjetivo” e é dessa forma que o sujeito e seu corpo são 

transformados em dobradiça do exercício do poder (MARINHO, 2015). 

 Foucault desenvolve sua analítica do poder numa perspectiva de 

descentralização do poder, na qual o livro Vigiar e Punir é emblemático. Ao 

empreender uma genealogia diversa das concepções tradicionais de poder (marxismo e 

estruturalismo), o filósofo se distancia da concepção consensual, que é hegemônica na 

Filosofia Política desde o século XVII e, inversamente, busca compreender por quais 

processos de exclusão a sociedade conseguia funcionar, na medida em que a política é a 

continuação da guerra por outros meios, segundo Clausewitz. Dessa forma, fica 

questionada a Filosofia Política baseada no contratualismo e que tem como expressão 

condensada o Leviatã de Hobbes, segundo Foucault (2008). Toda a teoria política 

moderna é circunscrita à figura do soberano, da lei e da interdição, o que inviabiliza a 

compreensão das novas formas de exercício de poder que surgiram na Modernidade. 

Assim, no lugar da figura do poder centralizado no soberano, a sociedade moderna traz 

a forma de governo baseada na Disciplina, no qual preponderam a produção e a 

individualização dos sujeitos juntamente com a judicialização da política:  

 

As consequências teóricas e práticas dessa análise sobre as maneiras de 

observar o poder em ato são numerosas. Não se trata mais, por exemplo, de 

se perguntar quem detém o poder, quem o suporta, onde ele se situa, ou ainda 

qual é a sua essência, mas de problematizar seu modo específico de 

funcionamento demonstrando em que as relações de poder – coextensivas ao 

mundo social – são móveis e são exercidas por meio de elementos sutis, 

“microscópicos”, como a família, as relações sexuais, ou mesmo as relações 

de vizinhança.  (BERT, 2013, p. 102). 

 

 Além do poder soberano e do disciplinar, Foucault indica também outro tipo de 

poder na Modernidade, o poder biopolítico, que visa regular e normatizar a espécie, ou 

seja, as grandes populações, fio de condução de suas pesquisas em meados da década de 

1970, mas já presente no último capítulo de A Vontade de Saber (1976). A Biopolítica é 

uma forma de poder mais ampliada, voltada para a população e visa problemas bem 

específicos como: natalidade, fecundidade, estado de saúde, frequência de doenças etc. 

Também surge, nessa época e nesse contexto teórico, a noção de Governamentalidade, 

uma forma de racionalidade política que lança mão de técnicas disciplinares e, 
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simultaneamente, dos dispositivos do governo e que tem por modelo o pastorado cristão 

laicizado e por objetivo potencializar a força do Estado controlando a atividade humana.   

Contemporaneamente, a resposta para o enfrentamento do poder não poder ser 

somente a resposta clássica da política representativa ao Estado Leviatã e, muito menos, 

a outra resposta, também já clássica, do proletariado derrubando a Estado burguês via 

Revolução. A relação agonística entre as resistências heterotópicas e as estéticas da 

existência, nas quais as subjetividades lutam para fazer valer seus direitos diante às 

normatizações disciplinares e biopolíticas, criam outros enfrentamentos políticos que, 

por sua vez, correm o risco de serem, continuamente, cooptadas pelos dispositivos de 

poder, inclusive em seus processos de subjetivação afirmativos de uma estética da 

existência.  

 

DIREITOS HUMANOS E BIOPOLÍTICA 

 

No livro A invenção dos Direitos Humanos – uma história, Hunt (2009) 

demonstra que Thomas Jefferson, ao escrever a Declaração de Independência dos 

Estados Unidos, em 1776, acaba por estabelecer os alicerces de uma proclamação 

duradoura dos direitos humanos ao afirmar que: “Consideramos estas verdades 

autoevidentes: que todos os homens são criados iguais, dotados pelo seu Criador de 

certos Direitos inalienáveis, que entre estes estão a Vida, a Liberdade e a busca da 

Felicidade” (HUNT, 2009, p. 13). 

A maior repercussão dessa ideia inovadora se expressou na proclamação da 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade universais, presentes na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, na Revolução francesa, em 1789, que : 

 

Sem mencionar nem uma única vez rei, nobreza ou igreja, declarava que “os 

direitos naturais, inalienáveis e sagrados dos homens” são a fundação de todo 

e qualquer governo. Atribuía a soberania à nação e não ao rei, e declarava 

que todos são iguais perante à lei, abrindo posições para o talento e o mérito e 

eliminando implicitamente todo o privilégio baseado no nascimento. Mais 

extraordinária que qualquer garantia particular, entretanto, era a 

universalidade das afirmações feitas. As referências a “homens”, “homem”, 

“todo homem”, “todos os homens”, “todos os cidadãos”, “cada cidadão”, 

“sociedade” e “toda sociedade” eclipsavam a única referência ao povo 

francês (Hunt, 2009, p. 14). 

 

Apesar de todas as polêmicas e críticas que se seguiram à Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, ela se manteve como a 

grande promessa dos direitos humanos universais. Inclusive influenciando fortemente a 
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Declaração Universal dos direitos Humanos de 1948, resultado da Organização das 

Nações Unidas, ONU. Hunt (2009, p. 15) mostra a aproximação existente entre os dois 

primeiros artigos dessas duas declarações:  

 

Em 1948, quando as Nações Unidas adotaram a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, o artigo Ia dizia: "Todos os seres humanos nascem livres 

e iguais em dignidade e direitos". Em 1789, o artigo l da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão já havia proclamado: "Os homens nascem e 

permanecem livres e iguais em direitos". Embora as modificações na 

linguagem fossem significativas, o eco entre os dois documentos é 

inequívoco. 

 

Assim, é possível elencar nesse rol de declarações de direitos humanos seus 

pontos mais significativos: a pessoa humana como detentora de direitos invioláveis e 

universais; a liberdade individual como primeira forma de Direito individual; a vida 

como fundamento desses homens de direitos. 

Mais especificamente, o que nos interessa investigar aqui é a noção de vida, bem 

como as noções agregadas à ela, tais como direitos naturais e nascimento, presentes em 

algumas passagens nas três declarações, da forma que segue: 

1. Declaração da Independência, 1776:  

“Consideramos estas verdades autoevidentes: que todos os homens são criados 

iguais, dotados pelo seu Criador de certos Direitos inalienáveis, que entre estes estão a 

Vida, a Liberdade e a busca da Felicidade”. 

2. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789: 

“1. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções 

sociais só podem ser baseadas na utilidade comum; 2. O objetivo de toda associação 

política é a preservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses 

direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão”. 

3. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948: 

Artigo 3: Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal 

(Cf. Hunt, 2009. Grifo nosso). 

 A presença da noção de vida e os outros conceitos relacionados a ela nos 

interessam na medida em que, como visto, a vida se torna o principal objetivo de poder 

da biopolítica a partir do final do século XIX. Assim, cabe a pergunta, em que medida a 

formulação dos direitos humanos também se expressa como forma de exercício de 

poder no controle das vidas, tal como formulado por Foucault. A esse propósito, afirma 

Giacoia Junior: 
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Dizer que o poder, no século XIX, incumbiu-se da vida, é dizer que ele 

conseguiu cobrir toda a superfície que se estende do orgânico ao biológico, 

do corpo à população, mediante o jogo duplo das tecnologias de disciplina, 

de uma parte, e das tecnologias de regulamentação, de outra. Portanto, 

estamos num poder que se incumbiu tanto do corpo quanto da vida, ou que se 

incumbiu [...] da vida em geral, com o polo do corpo e o polo da população 

(GIACOIA JUNIOR, 2008, p. 188).  

 

 Nesse sentido, para Giorgio Agamben, enquanto no Antigo Regime essa gestão 

política da vida natural era indiferente por ela pertencer a Deus, era fruto da criação, na 

Antiguidade era indiferente por ser simplesmente zoé, a vida natural de caráter inferior 

e, portanto, distinta da vida política (bíos), de caráter superior. Dessa forma, diz o 

filósofo italiano, “as declarações dos direitos representam aquela figura original da 

inscrição da vida natural na ordem jurídico-política do estado-nação” (2010, p. 124). 

 Ou seja, para Agamben (2010), na Declaração dos Direitos Fundamentais do 

Homem e do Cidadão da Revolução Francesa de 1789, bem como nas outras 

declarações modernas de direitos, a vida nua, o nascimento e o direito natural são fontes 

originárias de direitos. Nelas é possível verificar a passagem da forma clássica da 

soberania régia à soberania nacional. Na primeira, a desobediência à Lei e ao soberano é 

respondida com a morte do rebelde. Na segunda, a forma de controle que se impõe é 

poder sobre a vida: “[...] poder de ‘fazer’ viver e de ‘deixar’ morrer. O direito de 

soberania é, portanto, o de fazer morrer ou de deixar viver. E depois, este novo direito é 

que se instala: direito de fazer viver e de deixar morrer” (FOUCAULT, 1999, p. 214).   

  A esse respeito, a relação entre Direitos Humanos e a vida como objeto de 

poder do Estado Moderno, Giacoia Junior coloca duas hipóteses. Na primeira, ele 

assevera que o surgimento dos direitos humanos e das garantias fundamentais presentes 

nas declarações de direitos dos estados democráticos modernos são “contemporâneos 

dessa gestão política da vida natural, desse investimento do poder sobre a vida nua – ou 

seja, desse confisco da vida, sobretudo dos corpos vivos, pelos mecanismos de poder”. 

A segunda hipótese assevera que “tanto as modernas declarações de direitos como o 

biopoder, com a biopolítica que constitui o seu elemento essencial, formam corpo com a 

noção moderna de soberania nacional” (GIACOIA JUNIOR, 2008, p.194). 

Em outras palavras, conforme Giacoia, os direitos modernos expressos nas 

constituições são também formas de poder e gerenciamento da vida e foram 

indispensáveis ao bom desenvolvimento do capital moderno. Contudo, não deixa de ser 

também uma forma de resistência a esse mesmo poder: “Essas duas faces podem ser 

também compreendidas como os dois polos indefectíveis na relação saber-poder: de um 
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lado, o polo do exercício do poder, de outro o da resistência que a ele se opõe”. 

Portanto, Giacoia não descarta ou questiona a “importância fundamental das 

declarações de direitos como garantia das liberdades públicas, sua função histórica de 

emancipação e resistência ao arbítrio e à tirania”. O que, de fato, ele pretende é sugerir a 

existência de uma conexão entre soberania dos modernos estados nacionais, os direitos 

humanos e a biopolítica (GIACOIA JUNIOR, 2008, p.194). 

 

DIREITOS HUMANOS E DIREITO NOVO 

 

 Gostaríamos de agregar às ponderações desse artigo sobre Direitos Humanos e 

biopolítica uma discussão que envolve a noção de Direito Novo em Michel Foucault e 

suas implicações nos direitos humanos. Essa noção, bem como as de Direito 

antidisciplinar e direito liberto do princípio da soberania, estão presentes na aula de 14 

de janeiro de 1976 no livro Em defesa da sociedade. Para melhor compreensão dessa 

noção também lançamos mão do estudo de Márcio Alves da Fonseca, presente no livro 

intitulado Michel Foucault e o Direito. 

 Não se encontra de forma sistemática a discussão sobre Direito na obra 

foucaultiana, mas se encontra de forma atravessada toda uma produção extremamente 

rica sobre uma crítica ao Direito e suas ramificações nas suas relações de poder e saber. 

Quanto ao direito novo, afirma Fonseca: 

 

Ao falar em direito novo – um direito ao mesmo tempo antidisciplinar e 

liberto do princípio da soberania -, Foucault aponta para o domínio da 

terceira imagem do direito que pode ser identificada em seu pensamento. Esta 

imagem não se confunde com aquela do direito como legalidade (expressão 

do direito ligado ao princípio da soberania, cujo problema central seria o da 

legitimidade do poder). Ela é diferente também daquela do direito 

normalizado-normalizador (expressão do direito como vetor dos mecanismos 

da disciplina e do biopoder que inclui, ao mesmo tempo, a forma do direito 

referido ao princípio da soberania) (FONSECA, 2012, p. 241).  

 

 Assim, para Foucault, comumente o direito “negativo” está atrelado aos 

mecanismos de normalização e se efetiva, simultaneamente, no interior de um quadro 

regido pelo princípio da soberania. Já a postura “positiva” do direito “remete à 

possibilidade, sempre renovada concretamente, de práticas do direito nas quais se 

realizaria algum tipo de resistência ou de oposição à normalização”. Essa postura 

“positiva” do direito valoriza “as possibilidades concretas de certos saberes e de certas 

práticas do direito constituírem um direito novo, liberado simultaneamente do princípio 

da soberania e dos mecanismos da normalização” (FONSECA, 2012, p. 244). 
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O próprio direito natural é tido por Foucault como uma atitude crítica diante do 

domínio do poder soberano. Diante da obrigação da obediência devida às formas 

ilegítimas de poder, “a atitude crítica teria consistido em opor a essas leis direitos que 

seriam considerados universais e imprescritíveis, aos quais todo governo teria o dever 

de se submeter” (FONSECA, 2012, p. 259). É dessa forma que Foucault caracteriza a 

atitude crítica do direito natural que teria conservado esse aspecto até os dias atuais, 

como resistência às artes de governar. Outro aspecto na caracterização foucaultiana do 

direito é que este, bem como  

 

(...) a decisão acerca do que deve ser objeto de sua atuação, o estabelecimento 

de suas estruturas formais, a determinação dos meios concretos de sua 

aplicação não são de responsabilidade exclusiva de u órgão estatal 

(parlamento ou aparelho judiciário). Não cabe apenas aos governantes 

ocupar-se do direito. Ao contrário, o domínio do direito, assim como 

qualquer domínio da vida social, é de responsabilidade de todos os indivíduos 
(FONSECA, 2012, pp. 281-2). 

 

 Contudo, no geral, Foucault não tematiza de forma sistemática a questão do 

Direito e menos ainda os direitos humanos. Porém, segundo Fonseca (2012), o fato não 

deve causar estranheza, pois a própria teoria foucaultiana se caracteriza por certos 

elementos que o distancia dos direitos humanos, como o fim do universal e a morte do 

homem. Dois elementos marcantes e decisivos no conjunto das declarações modernas. 

 Entretanto, de acordo com o autor, não é possível concluir que o problema dos 

direitos do homem não seja importante para Foucault. Talvez não lhe importe a forma 

universalista de como os direitos humanos são tratados na tradição apoiada na figura do 

homem do humanismo e nos direitos universais: “Isto significa dizer que, para o autor, a 

forma que inclui a pretensão ao universal não é capaz de situar coerentemente, no 

presente, a questão dos direitos do homem” (FONSECA, 2012, p. 283). Pois nessa 

afirmação da universalidade haveria a recusa das particularidades: 

 

Parece-nos que, para Foucault, somente há sentido em se propor a questão 

dos direitos do homem na atualidade se ela estiver liberada dessa forma que 

encerra a pretensão ao universal. E ao deixar de recorrer ao universal, o 

filósofo se volta para a pluralidade. Cabe ao homem histórico, concreto, 

plural, inquietar-se continuamente acerca de seus valores e se preocupa com 

as diferentes maneiras de torná-los concretizáveis por meio das práticas, 

inclusive práticas do direito (FONSECA, 2012, p. 283). 

 

 Nesse contexto foucaultiano do direito novo, há que se pensar que os direitos do 

homem: trouxeram práticas positivas, mas também estabeleceram preconceitos; tem um 

condicionamento histórico, por isso não podem ser definitivos; requerem atualizações 

constantes e práticas que se atualizem também; devem incitar os indivíduos ao 
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questionamento da vida social e seu envolvimento com as questões relativas aos direitos 

do homem para além das meras soluções governamentais.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões aqui (somente esboçadas) buscam definir um percurso maior de 

pesquisa. São investigações incipientes, iniciais e tateantes. É ainda uma vertente de 

exame pouca explorada, apesar de ser possível encontrar trabalhos acadêmicos já bem 

estruturados, bem como uma relativa produção bibliográfica disponíveis nos portais 

virtuais e nas livrarias. 

Contudo, a riqueza e a possibilidade de seu desenvolvimento se fazem 

necessárias diante do constante movimento da realidade e seus movimentos de 

resistências novas reagindo aos poderes que se também renovam, inclusive no âmbito 

do direito que, como visto em Foucault, requer uma atualização na prática dos direitos 

do homem. 
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8. Paul Ricoeur e os Direitos Humanos: Um Percurso entre e Luta pelo 

Reconhecimento (Anerkennung) e os Estados de Paz 

 

 

Luiz Henrique Pacífico Ribeiro
1
 

 

Resumo: O presente trabalho visa estabelecer um diálogo entre os pensamentos de Paul Ricoeur e de 

Hegel, no que concerne à questão da luta pelo reconhecimento. Nesse sentido, se por um lado, a tese 

hegeliana do desejo de reconhecimento através da luta teve como principal desfecho a superação moral de 

uma inclinação da filosofia política moderna pautada na noção de luta natural por autoconservação 

(Hobbes). Por outro lado, Ricoeur vislumbra que esta proposta de luta é uma maneira sutil de negar a 

alteridade do outro, sobremaneira, ao colocar em evidência um desejo de solidão, mediante a morte do 

outro. Diante dessa perspectiva, na tentativa de superar, ou ao menos enfraquecer as concepções negativas 

de subtração do outro, Paul Ricoeur desenvolverá através de um percurso hermenêutico uma teoria do 

reconhecimento positivo pautada nos estados de paz que possibilite corrigir a relação perdida com o 

outro, resgatando para tanto, a ideia de ágape e de reciprocidade mútua. Desse giro hermenêutico, 

Ricoeur adentrará numa questão crucial para os Direitos Humanos: a alternativa à ideia de luta pelo 

reconhecimento deve ser permeada pelas experiências pacificadas de reconhecimento mútuo. 

 

Palavras-Chave: Alteridade, Luta, Reconhecimento, Direitos Humanos.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A problemática do reconhecimento está no centro da orientação do pensamento 

de Paul Ricoeur. Nessa linha, o pensador escava a tese hegeliana de luta por 

reconhecimento e adentra em suas estruturas mais elementares. Conforme, salienta 

Ricoeur, as teses de Hegel acerca do reconhecimento possui uma grande importância ao 

colocar o ser humano diante de uma possível superação de um fundamento moral da 

filosofia política firmada na luta natural por sobrevivência, típico pensamento 

hobbesiano (RICOEUR, 2010, p. 358). Entretanto, como se observará ao longo do 

presente trabalho, a perspectiva hegeliana de luta, apesar de ser um horizonte, não é o 

único possível, pois Ricoeur proporá outra dimensão de reconhecimento, tais quais, os 

estados de paz.  

Para tanto, será necessário investir no pensamento hegeliano e nas estruturas que 

caracterizam o seu pensar, no intuito de conferir legitimidade ao percurso proposto pelo 

filósofo francês. Assim, no primeiro tópico do presente trabalho, a partir das famosas 

conferências de Kojève, será delineado o quadro existencial do reconhecimento 
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proposto por Hegel, tais quais: a luta de vida e morte, a dialética do senhor e a dialética 

do escravo.  

De outro giro, uma vez posto a questão do desejo de luta por reconhecimento, 

Paul Ricoeur avança na problemática e introduz uma nova perspectiva ao evidenciar que 

a noção de luta violenta não pode continuar sendo respaldada como fundamento único 

relativo ao reconhecimento, pelo contrário, tal paradigma deve ser completado e 

corrigido pela ideia não violenta do dom (RICOEUR, 2010, p. 358). Diante desse 

quadro, o segundo tópico irá perscrutar (a partir do olhar de Ricoeur) o problema do 

reconhecimento colocando à mostra a problemática do horizonte firmado por Hegel, 

bem como de suas leituras contemporâneas.    

O propósito é ambicioso, pois Ricoeur irá tentar completar e corrigir a questão 

da luta invocando os estados de paz. Assim, a partir da ideia de ágape, o pensador 

francês apresentará um modelo de reconhecimento baseado na ideia de reciprocidade 

mútua. Tal modelo será discutido no terceiro tópico do trabalho, mostrando uma 

alternativa viável à ideia de desejo de luta, resgatando as experiências felizes de 

reconhecimento positivo. 

Nesse estado de discussão, o tema já se mostra afeto aos Direitos Humanos, pois 

adentra de forma profunda e originária na própria ideia de alteridade. Nesse contexto, 

no último tópico do presente trabalho, será colocado em evidência, o olhar do “outro”, 

não a partir de sua negação ou deposição. Mas, ao contrário, o notar o “outro” como a 

própria expressão de reconhecimento mútuo. 

Com efeito, o traçado proposto nas próximas linhas pode engrandecer a questão 

da alteridade na perspectiva dos Direitos Humanos, uma vez que, o horizonte proposto 

por Ricoeur caminha em sentido diverso às teorias que visam solucionar a problemática 

do “outro”, através da negação de alteridade. 

 

HEGEL: A LUTA POR RECONHECIMENTO
2
 

 

                                                            
2 O delineamento da luta pelo reconhecimento é tratado nesse tópico, a partir da dialética do senhor e do 

escravo, o que impede uma investigação mais profunda. Na conferência de 1992 (A luta por 

reconhecimento e a economia do dom), Ricoeur sustenta seus estudos em duas obras de Hegel, uma 

relacionada à vida ética (Sistema da vida ética, 1802) a qual, embasa a ideia de práticas costumeiras, 

abandonando a noção abstrata de dever moral. A outra obra está firmada na historicidade da ideia de 

espírito (Filosofia Real, 1804-1806), ou seja, afirma Hegel que será através da história de conquistas 

práticas, pragmáticas e institucionais do homem que se realizará o destino humano. Nesse contexto, Hegel 

percorre três modelos: a égide do amor, o nível jurídico e nível do Estado (RICOEUR, 2010, p. 359-360). 
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A partir das conferências realizadas por Kojève, pode-se perceber que há uma 

relativa importância dada para a questão do reconhecimento e dos adventos 

proporcionados pela relação travada dialeticamente entre senhor e escravo. O pensador 

russo ao introduzir uma leitura fundamental de Hegel retoma a ideia de que o homem 

em sua origem não poderia ser tratado apenas a partir de suas necessidades naturais. Na 

verdade, havia, e, nisto há inovação em Hegel, um fundamento moral que estaria 

relacionado a um desejo que permearia a questão do reconhecimento. 

Partindo da ideia de que o homem tenta ser reconhecido como livre e autônomo 

pela força, Kojève propõe uma descrição existencial do reconhecimento (Anerkennung) 

tomando as estruturas do pensar de Hegel: a luta de vida ou morte, dialética do senhor e 

dialética do escravo. Assim: 

 

O homem busca ser reconhecido pelos outros, o simples desejo, torna-

se desejo de reconhecimento. Esse reconhecimento é uma ação e não 

apenas conhecimento. Mas esta ação não é oposta ao conhecimento. É 

uma ação cognoscente, um conhecimento ativo. Mas, no início, quer-

se ser reconhecido sem, em troca, reconhecer. (KOJÈVE, 2002, p. 50) 

 

Nesse caminho é preciso realizar a negatividade, e ela se realiza pela ação. A 

negatividade é um tema caro a Hegel, por meio dela, o homem tem a possibilidade de 

negar a sua própria natureza, seja ela qual for. Ele pode negar sua natureza animal 

empírica, pode querer a morte ou arriscar a vida (KOJÈVE, 2002, p. 50). A ideia 

hegeliana é forte e um tanto subversiva
3
. Kojève esclarece o ser-negativo: 

 

O ser negativo é essencialmente finito. Só é possível ser homem se for 

possível morrer. Mas é preciso morrer como homem para ser homem. 

A morte tem de ser livremente aceita; tem de ser uma morte violenta 

em combate, e não o resultado de um processo fisiológico. (KOJÈVE, 

2002, p.50) 

 

Por tudo, chega-se ao ponto crucial em Hegel, ensina o pensador que o homem 

deve arriscar a vida para forçar a consciência do outro. O homem deve travar uma luta 

pelo reconhecimento, de modo que, ao arriscar a vida, ele prova ao outro que não é um 

animal. Ao buscar a morte do outro, prova ao outro que o reconhece como homem 

(KOJÈVE, 2002, p. 51). O pensador alemão parece estar convicto de que há 

peremptoriamente a necessidade da luta de vida ou morte. 

Num segundo momento do percurso hegeliano, ou seja, depois da luta, a qual 

nenhum dos adversários deve morrer, um sagra-se vencedor e o outro vencido. Dessa 

                                                            
3 Paul Ricoeur reconhece a negatividade na filosofia hegeliana na dinâmica de todo o processo de 

reconhecimento mútuo. Assim, a dinâmica procede do polo negativo rumo ao polo positivo, do 

menosprezo rumo à consideração, da injustiça ao respeito (RICOEUR, 2006, p. 188). 
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disputa, abre-se um horizonte. A perspectiva do vencedor é o que Hegel designa de 

senhor, de modo que, ele se reconhece através do reconhecimento pelo outro, no 

entanto, não reconhece esse outro (KOJÈVE, 2002, p. 51). 

A relação é proeminentemente dialética, o vencido, denominado de escravo, no 

interior dessa disputa, está sujeito ao mundo natural, já que preferiu viver. O senhor, ao 

contrário, arriscou a vida, venceu o mundo natural e, portanto, o escravo. Enfim, o 

senhor aceitou a morte conscientemente, o escravo a rejeitou. As implicações são 

drásticas, pois o senhor se comporta como homem em relação ao escravo que não é, 

exatamente, humano. Dessa forma, o centro da questão hegeliana se dá nesse ponto, o 

senhor tem direito à dominação (KOJÈVE, 2002, p. 52). A questão é determinante e 

avassaladora: 

 

Quando a natureza se transforma em mundo (Welt) histórico? Quando 

há luta, isto é, risco voluntário de morte, aparecimento da 

negatividade, que se realiza como trabalho. A história é a história das 

lutas cruentas pelo reconhecimento (guerras, revoluções) e dos 

trabalhos que transformam a natureza. (KOJÈVE, 2002, p. 52) 

 

A filosofia política hegeliana, ao girar em torno dessa ideia estruturada de 

anerkennung, irá refletir nas práticas institucionais. Sendo assim, as teses hegelianas de 

luta por reconhecimento, de modo algum pode ser considerada como um arcabouço ou 

sistema estanque. Muito pelo contrário, Ricoeur com propriedade irá afirmar que o 

dinamismo negativo do processo de luta por reconhecimento é o que dá suporte às 

conquistas institucionais (RICOEUR, 2006, p. 188). A cada investida negativa 

específica, a reação institucional será proeminente
4
. 

  

PAUL RICOUR: UM NOTAR ACERCA DO RECONHECIMENTO 

 

Do percurso feito até o momento, evidenciou-se o fenômeno do desejo de 

reconhecimento proposto por Hegel. O perfilhamento foi realizado, a partir, do quadro 

existencial realizado por Kojève. Dessa forma, o pensador russo articula de forma bem 

estruturada as categorias hegelianas, tais quais, luta de vida ou morte, dialética do 

senhor e dialética do escravo. 

                                                            
4 É nesse sentido que a teoria do reconhecimento é observada como uma sistemática, de modo que, se dá 

sua articulação em níveis hierárquicos correspondentes a instituições específicas. Na verdade, vislumbra 

Ricoeur que Hegel diversifica esse processo de institucionalização do reconhecimento. Reforça, ainda, 

que as esferas específicas do reconhecimento mostradas por Hegel, de modo algum, constituem 

configurações imutáveis, na verdade, são compromissos firmados historicamente (RICOEUR, 2006, p. 

188). 
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O que fica nítido, a partir dessa disposição hegeliana, é o enfrentamento da 

fundamentação moral evidenciada na experiência originária do medo da morte violenta. 

Hegel recoloca a questão nas experiências negativas do desprezo, de modo que, o desejo 

de ser reconhecido é permeado por essas experiências. Assim, se, por um lado, a 

filosofia política estava imersa em questões relativas ao estado de natureza, contrato 

social, estado de guerra, brevidade da vida humana na ausência de um Estado. Por outro 

lado, Hegel aprofunda a questão e reorienta a problemática da insatisfação humana 

como consequência da ausência de reconhecimento mútuo (RICOEUR, 2006, p. 187). 

Assim, a discussão em Hegel, está ao nível dos processos de socialização mergulhados 

em questões intersubjetivas
5
. 

Paul Ricoeur enxerga a sensibilidade das disposições e tenta indagar acerca da 

possibilidade de um fundamento originário que não esteja diretamente ligado a esse 

medo de morte violenta (RICOEUR, 2010, p. 358). Nesse sentido, Ricoeur parece ir 

além, ao afirmar que a negação do reconhecimento pelo estado de natureza, na verdade, 

representa um desconhecimento de outra forma de reconhecimento chamada paz. O 

pensador nos coloca em face de uma nova perspectiva. 

A inquietação de Ricoeur a princípio, orienta-se no sentido de que a ideia 

hegeliana centrada na relação senhor e escravo talvez não esteja apta a sustentar toda a 

questão do reconhecimento. Hegel, na verdade, parece reduzir o problema ao considerar 

toda a problemática do reconhecimento inserida nessa relação. Afinal, Ricoeur afirmará 

que vislumbrar a questão do reconhecimento, somente a partir desse horizonte de luta, é 

criar uma demanda insaciável, um tipo de nova consciência infeliz, uma reivindicação 

sem fim (RICOEUR, 2010, p. 357 -358). 

O pensador francês prossegue em seu itinerário tecendo algumas considerações 

acerca das novas configurações hegelianas relativas ao reconhecimento. Nesse caminhar 

Ricoeur aprofunda na leitura de Axel Honneth, cuja obra Luta por Reconhecimento de 

1992, trava um diálogo proveitoso, enxergando, sobremaneira, a ideia mestra de que é 

através das experiências negativas de desprezo, que se descobre o próprio desejo de 

reconhecimento. Continua Ricoeur, afirmando que o desejo de reconhecimento origina-

se da situação de desprezo (RICOEUR, 2010, p. 361).  

                                                            
5 Em sua obra Ricoeur, anota categoricamente que Hegel toma de Fichte a questão da luta por 

reconhecimento não somente a partir de uma luta por sobrevivência, mas também, em última instância, 

como uma questão dialética entre auto-asserção e intersubjetividade (RICOEUR, 2006, p. 190). 
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Ricoeur parece interessado nas categorias propostas por Honneth, de modo que, 

vislumbra no par desprezo e ideia de reconhecimento, uma grande conquista das teorias 

negativas de luta. Diante disso, propõe Honneth três modelos: afetivo, a qual se insere 

todas as relações eróticas, familiares ou de amizade. Ainda, tem-se o nível jurídico e 

político. Entre essas dimensões (jurídico e político) visualiza-se um grande ponto de 

tensão de conflito e de luta
6
 (RICOEUR, 2010, p. 361). Explica Ricoeur: 

 

Não nos podemos compreender como portadores de direitos se não 

temos ao mesmo tempo o conhecimento das obrigações normativas, as 

quais nós temos com respeito ao outro. Apenas somos nós mesmos 

com a condição de manter com os outros as relações de construção 

mútua, como na infância a capacidade de ser único para escapar das 

ameaças do abandono. Aqui é o desprezo social que é a nova forma 

negativa. (RICOEUR, 2010, p. 362) 

 

Com efeito, esse é nó górdio da questão em Honneth. Ricoeur de forma resoluta 

afirma que o conflito reside no fato de que a contradição está sustentada na negação de 

reconhecimento possibilitada pelo descompasso entre a atribuição igual de direitos e a 

desigualdade da distribuição de bens. Diante dessa contradição, aquele que, por ventura, 

é reconhecido juridicamente e que não é reconhecido socialmente, sofrerá inevitável 

situação de desprezo (RICOEUR, 2010, p. 362). 

Talvez por visualizar esse parâmetro irreconciliável, Paul Ricoeur orientará suas 

preocupações no sentido de fazer frente à questão do desejo de luta por reconhecimento. 

De acordo com o pensador, o caminho perpassa pelas experiências das felizes 

realizações do reconhecimento. O problema, de modo algum, se volta para a negação 

dos entraves surgidos da colisão social, mas, de forma complementar, tenta enfatizar ou 

pelo menos fazer notar um novo olhar acerca do reconhecimento. O projeto é 

justamente esse: propor uma correção e complementação das teses hegelianas de luta 

(RICOEUR, 2010, p. 358). Trazer à tona o chão já sedimentado da ideia de luta 

                                                            
6 Apesar de tomar o parâmetro hegeliano, o mérito de Honneth, de acordo com Ricoeur, foi tentar 

fundamentar uma teoria social, conferindo-lhe caráter normativo. Honneth realiza uma reconstrução a 

partir do escritos de Hegel, em Iena, tomando como base três modelos de reconhecimento intersubjetivo, 

tais quais: o amor, o direito e o estima social. Na explanação de Ricoeur, em sua obra, toma esse esquema 

tripartite para enquadrar o jurídico nessas estruturas. Em seguida, o pensador francês afirma que Honneth 

relaciona esses três modelos a outras figuras de negação de reconhecimento, no intuito de fornecer no 

modo negativo uma motivação moral às lutas sociais. Justamente nessa relação que Ricoeur irá 

concentrar-se: na correlação entre os três modelos de reconhecimento herdados de Hegel e as formas 

negativas do menosprezo. Para ele, a principal contribuição de Honneth para a teoria do reconhecimento 

pós-Hegel (RICOEUR, 2006, p. 203).  
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violenta, para desencobrir uma tradição esquecida fundada nas propostas dos estados de 

paz.  

 

ESTADOS DE PAZ: ENTRE A ÁGAPE E A RECONHECIMENTO MÚTUO 

 

O que se pode observar, de antemão, é que a concepção de estado de paz não 

busca sua fundamentação na ideia de luta. Diante disso, não há nas formas pacificadas 

de reconhecimento menção a estados de luta que estejam relacionados à ideia de 

vingança ou, sobretudo, violência. 

Nesse ínterim, Paul Ricoeur propõe que, uma alternativa à ideia de luta no 

processo de reconhecimento, tem de ser levantada a partir de práticas pacíficas de 

reconhecimento mútuo. Tais experiências, ao longo do percurso proposto pelo pensador 

francês, serão resgatadas a partir das mediações simbólicas retiradas tanto do arcabouço 

jurídico, como das trocas mercantis (RICOEUR, 2006, p.236). Esse caminho proposto 

por Ricoeur visa um mergulho nas estruturas que fundamentam a ideia de 

reconhecimento. 

Na trajetória da concepção de estados de paz, Paul Ricoeur irá trazer à tona a 

noção de ágape. Essa ideia aproxima o modelo de reconhecimento a uma perspectiva de 

reciprocidade concorrendo com a perspectiva do dom e o mercado, além de trazer a 

lume questões relacionadas à justiça
7
. 

É justamente com a figura da justiça que, num primeiro momento, a ideia de 

ágape irá se preocupar. Em verdade, afirma o pensador francês, que a práxis da justiça 

visa substituir situações geradoras de violência, utilizando o princípio da equivalência. 

No entanto, o horizonte firmado pela ideia de ágape, mostra-se estranha a essa 

concepção, pois referir-se à equivalência é utilizar métodos, comparações ou cálculos 

para solucionar litígios (RICOEUR, 2006, p. 235). 

Em última instância, o fundamento da estranheza reside na percepção de que a 

ideia de ágape, de certa forma, não leva em conta o contradom. Definitivamente, afirma 

                                                            
7 Ao emergir a ideia de luta por reconhecimento a partir das figuras de estado de paz, Ricoeur encontrará 

dificuldades, pois segundo ele, em nossa cultura, os modelos de estados de paz estão caracterizados pela 

noção grega de philia (no sentido aristotélico), eros (no sentido platônico) e ágape (sentido bíblico e pós-

bíblico). Essa terceira denominação, por si só, parece refutar a ideia de reconhecimento mútuo, haja vista 

que, a prática generosa do dom, ao menos em sua forma original, não requer nem espera uma dádiva em 

retribuição. Esse aspecto será importante para Ricoeur, pois o paradoxo do dom e do contradom 

constituirá, o lugar polêmico no qual a unilateralidade da ágape será habilitada a exercer sua função 

crítica em relação a uma lógica da reciprocidade que transcende os gestos discretos dos indivíduos na 

situação de troca de dons. (RICOEUR, 2006, p. 234) 
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Ricoeur, ignora-se o contradom como valor de retribuição ao dom. Não há justa 

equivalência que possa ser resolvida à custa de uma relação com o outro calcado em 

métodos ou cálculos. O horizonte vislumbrado por Ricoeur é mais profundo, uma vez 

que, ao colocar em suspensão à ideia de equivalência, a própria concepção de disputa irá 

perder sua significação (RICOEUR, 2006, p. 235). Anota o pensador francês que tal 

perspectiva é devida à ideia desinteressada ou despreocupada de ágape que permite 

vislumbrar um afastamento ou, melhor alheamento, às situações geradoras de 

arrependimento e expectativas
8
.  

É só sobre seu impacto sobre a própria prática da reciprocidade, tal 

como seu conceito de próximo o exige, que joga essa credibilidade: o 

próximo, não como aquele que está próximo, mas como aquele do 

qual nos aproximamos. É então na dialética entre o amor e a justiça, 

aberta por essa aproximação, que consiste a prova de credibilidade do 

discurso ágape.  (RICOEUR, 2006, p. 236) 

 

A irrupção da ágape se dá ao nível da linguagem. A ágape é desvelada a partir 

de um processo dialogal. Embora, Paul Ricoeur faça a conexão entre o amor e a justiça, 

percebe-se que esta proximidade parece ser dissonante. O pensador está convencido de 

que a ágape se declara, enquanto a justiça argumenta. O cerne dessa relação é 

emblemática, pois o paradigma da justiça ainda é pautada na vingança, sendo-lhe 

subtraída as concepções de estados de paz. Vislumbra Ricoeur que os argumentos 

travados entre as partes num processo litigioso levam a uma cisão, a uma bipolarização 

discursiva, chegando ao cume com o enaltecimento da figura de um vencedor e de um 

vencido. Assim, a disputa foi decidida, não a partir da aproximação de um estado de 

paz, mas pela própria ideia de vingança (RICOEUR, 2006, p. 236-237). 

Por tudo, o pensador francês irá indagar pela possiblidade de um estreitamento 

entre a poética da ágape e a prosa da justiça. Num primeiro momento, parece que ambas 

as ideias são irreconciliáveis, mas de acordo com o pensador, esse vínculo é mais que 

possível, senão necessário. Tanto a ideia de ágape quanto a de justiça está inteiramente 

imersas no mundo da ação, de modo que, neste âmbito, é que deve ser confrontada com 

a ideia de dom. 

Assim, se a noção de ágape possui como expressão única de generosidade a 

intenção de dar, ela deve surgir no contexto do mundo da vida em que a ideia de dom 

                                                            
8 Em sua obra Ricoeur nos remete a Kierkgaard ao afirmar que a ideia de ágape não é efusiva ou passiva, 

pelo contrário, pode-se, em suas palavras, estender longamente sobre as “obras do amor”; saída do campo 

da comparação, a ágape possui um olhar em favor do homem que é visto; o caráter “incomensurável“ dos 

seres torna “a reciprocidade infinita de ambos os lados”. Continua Ricoeur, salientando que o amor 

permanece sem resposta às questões porque a justificação lhe é estranha, ao mesmo tempo, que a atenção 

a si mesmo. (RICOEUR, 2006, p. 236) 
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assume sua posição em meio social, como troca, e a qual, a concepção de justiça se 

expressa como regra de equivalência. É nesta dinâmica, no interior do mundo vida, que 

o homem tem a possibilidade de oscilar entre a ágape e a justiça (RICOEUR, 2006, p. 

238). De acordo com Ricoeur:      

 

O homem da ágape, aquele ao qual a sociologia da ação reconhece um 

rosto e um comportamento, se encontra perdido nesse mundo do 

cálculo e da equivalência, no qual ele é incapaz de comportamentos de 

justificação; ao ignorar a obrigação de dar em troca, ele não supera o 

gesto primeiro sem nada esperar em troca. (RICOEUR, 2006, p. 238) 

 

No entanto, de acordo com Ricoeur, tanto a ágape como a justiça saem 

enfraquecidas perante a prevalência da ideia de dom. É justamente, o que o pensador 

remete a um mal-entendido. Segundo ele, a ágape perdeu sua pureza, o que a levou a 

uma situação de exclusão perante o mundo, em contrapartida, a justiça perdeu a 

segurança que lhe confere a submissão à regra de equivalência. Portanto, é no interior 

dessa dinâmica, a qual o homem oscila entre a ágape e a justiça que reside o completo 

mal-entendido (RICOEUR, 2006, p. 239). 

Assim, apesar das ideias de oscilação e mal-entendido serem uma possível 

identificação do problema do paradoxo do dom e do contradom, Paul Ricoeur irá mais a 

fundo, afirmando que tais concepções podem ser a solução desses paradoxos em termos 

de reconhecimento mútuo (RICOEUR, 2006, p. 239). 

Avançando na problemática do reconhecimento, Paul Ricoeur adentrará na 

questão da reciprocidade. O pensador francês tomará como ponto de partida a obra de 

Marcel Mauss, denominada Ensaio sobre o dom: forma e razão das trocas nas 

sociedades arcaicas, que com muita propriedade analisa as estruturas de trocas de dons 

em rituais de sociedades antigas. Nessa obra, aponta o antropólogo que a descrição 

dessa dinâmica estaria na ordem da economia, mais especificamente na economia 

comercial. No entanto, Mauss parece não estar completamente convencido acerca desse 

aspecto econômico das trocas, para ele, havia algo de estranho que fugia a essa ordem, 

algo que parece estar em outro plano, distinto da relação comercial (RICOEUR, 2010, 

p. 363). Afirma com propriedade o pensador francês: 

 

Mauss vira bem que havia alguma coisa estranha nessas práticas 

arcaicas e que não o colocava no caminho da economia dos negócios, 

que não era um antecedente ou precedente, então uma forma 

primitiva, mas que estava situada em outro plano. (RICOEUR, 2010, 

p. 363) 
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A sensibilidade de Mauss o leva a observar que o caráter enigmático nas práticas 

de troca de dons em algumas populações da Nova Zelândia residia não na obrigação de 

dar, nem a de receber, mas a de dar em retribuição. Diante dessa perspectiva indaga 

Ricoeur acerca do voluntarismo e da aparência gratuita dessas prestações, além disso, 

tenta estabelecer uma conexão entre essas prestações, as quais: dar, receber e retribuir. 

Essa ligação será tomada por Mauss, a partir da noção de hau, palavra derivada da 

tradição Maori e que designa essa força que no dom obriga à retribuição (RICOEUR, 

2006, p. 239). 

A interpretação dada por Mauss será questionada por Lévi-Strauss, em sua obra 

denominada Introdução à obra de Marcel Mauss, o estruturalista francês irá excluir 

essa força mágica do hau em nome do racional e consequentemente, reduzir o dom a um 

universo de simples regras de trocas (RICOEUR, 2006, p. 240). 

O pensador francês vislumbra os méritos dessas perspectivas acerca da 

reciprocidade. De acordo com Ricoeur, um vasto campo relacionado à vingança, o 

mercado, o dom e consequentemente as figuras elementares da reciprocidade podem ser 

analisados. Ricoeur ainda identifica a assimilação da reciprocidade a um círculo que 

pode ser virtuoso ou vicioso, nesse sentido, observa o pensador, pode-se inserir a 

problemática da passagem do circulo vicioso da vingança para o círculo virtuoso do 

dom. Abrindo, assim, o caminho para a reciprocidade positiva (RICOEUR, 2006, p. 

241). 

O horizonte firmado por Paul Ricoeur mostra que o círculo vicioso da vingança 

será verificado quando o homem fica preso às regras. Como no caso da regra de matar 

aquele que matou. No entanto, há aqueles que não visam retribuir violência com 

violência. Nesses casos, é o assassinado que não assassinou. O pensador francês embasa 

que, ainda nessas situações há ideia de reciprocidade. Em suas palavras, será na 

oferenda do sacrifício que observará a transição do círculo vicioso da vingança para o 

círculo virtuoso do dom (RICOEUR, 2006, p. 242). 

A problemática ainda reside, haja vista que Ricoeur entra no cerne do paradoxo 

do dom. Para ele, as trocas entre indivíduos e a regra da reciprocidade encontra-se em 

patamares diferentes. No caso, essa trajetória é representada pelo círculo da vingança 

que é observado pela experiência e pelo círculo do dom, assim observado quando um 

teórico contemporâneo analisa a dinâmica das sociedades arcaicas. Segundo Ricoeur, 

apenas esse observador consegue perceber o paradoxo do dom, já que somente ele 

visualiza a hierarquia entre a reciprocidade e a troca gestual (RICOEUR, 2006, p. 242). 
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Para tanto, filósofo francês percebe que o teórico pode entender a dinâmica não 

viciosa da troca. Assim, fica claro, uma unidade transcendente e as operações 

individuais que a formam. Essas operações entre indivíduos são fundamentais, pois é 

nessa perspectiva que irá ser formada a ideia de autotranscendência da reciprocidade. 

Diante disso, o pensador irá afirmar que a dimensão imanente da mutualidade será 

mantida em face à reciprocidade transcendente (RICOEUR, 2006, p. 244). 

A nítida distinção entre mutualidade e reciprocidade é exemplificada na noção 

de mercado moderno. Para Ricoeur, o mercado é a reciprocidade sem mutualidade, haja 

vista não haver obrigação de retribuição. Nesse contexto, a ideia de pagamento finaliza 

as obrigações mútuas entre as partes. É assim que o mercado age, de forma contrária aos 

genuínos vínculos mútuos próprios da troca de dons que é realizada no interior da 

reciprocidade (RICOEUR, 2006, p. 245). 

Por tudo, reconhece o filósofo que a noção de reconhecimento mútuo encontra-

se no patamar da mutualidade das relações entre os atores da troca. Essa perspectiva 

contrasta como exposto, com a ideia de reciprocidade que está posta acima dos agentes 

sociais e de suas transações. Essa contraposição entre reciprocidade e mutualidade será 

retomada na concepção de reconhecimento mútuo simbólico. Nessa perspectiva a troca 

de dons será comparada apenas à troca mercantil, sem levar em conta as questões 

relativas às regras de equivalência da justiça ou outras formas de reciprocidades, como a 

firmada no paradigma da vingança. Justamente, nessa mutualidade a qual permearia o 

reconhecimento simbólico que, tão bem assinala Ricoeur, é que se poderia fazer frente 

às teses hegelianas de luta (RICOEUR, 2006, p. 246). Ainda vislumbra Ricoeur: 

 

O funcionamento do dom em realidade não está na coisa dada, mas na 

relação doador-recebedor, a saber, há um reconhecimento tácito 

simbolicamente figurado pelo dom. É essa ideia de uma relação de 

reconhecimento simbólico que vai ser para mim o objeto de 

confrontação com as análises da luta oriundas de Hegel. Parece-me 

que não é a coisa dada que, por sua força, exige a retribuição, mas é o 

ato mútuo de reconhecimento de dois seres que não têm o discurso 

especulativo de seu conhecimento. (RICOEUR, 2010, 364) 

 

A ideia de reconhecimento mútuo ainda será aprofundada ao longo de sua vasta 

obra. Esta perspectiva, sobremaneira, está intimamente ligada com a ideia de ágape, 

justamente pela dimensão de generosidade ao dom. Já o contradom está firmado pela 

noção de gratidão. Assim, a partir dessa dinâmica entre o gesto de receber e gratidão 

que é respaldada a retribuição. O reconhecimento mútuo encontre-se no interior dessa 

relação, o que difere da ideia de reciprocidade como estrutura das trocas mercantis. Essa 
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gratidão do contradom, não tem a ver com contrato, onde se estipula preço, mas pelo 

contrário, é derivada da própria relação mútua. Diante disso, no interior dessa 

mutualidade é que se observa a singular participação do outro (GUBERT, p. 282).   

 

DIREITOS HUMANOS E A QUESTÃO DO RECONHECIMENTO 

 

A partir desse horizonte proposto por Ricoeur, visualiza-se que a ideia de mútuo 

reconhecimento adentra de forma proveitosa à questão dos Direitos Humanos. Ao tentar 

superar as concepções de reconhecimento fundadas no desejo de luta, de nítido viés 

hegeliano, os Direitos Humanos lançam um novo olhar sobre a problemática do outro. 

Nesse contexto, o pensamento francês irá se voltar, justamente contra essa ótica de 

entender o outro, a partir do desejo de luta, marcadas pela ideia de negação, infelicidade 

e destituição. De acordo com Ricoeur, a qual um novo olhar sobre os Direitos Humanos 

impõe, é necessário frear essa dinâmica refratária que aniquila o outro. 

Para tanto, no intuito, de fundamentar uma nova perspectiva que leve ao 

reconhecimento mútuo, Ricoeur irá resgatar as práticas que manifestam a consciência 

feliz. Tais estruturas são remontadas nas diversas concepções de dom. De forma mais 

categórica, o pensador introduz a noção de estados de paz e a exitosa concepção de 

ágape. Nesse trilhar, um novo paradigma dos Direitos humanos vem a lume, uma vez 

que são evocadas as práticas bem sucedidas de reconhecimento positivo, pautadas nas 

experiências generosas de trocas. 

O cerne da problemática dos Direitos Humanos, no que concerne à superação do 

paradigma de luta violenta pelo reconhecimento, encontra-se justamente nesse resgate 

das vivências experimentadas pela dinâmica do dom. A partir, desse panorama é que os 

Direitos Humanos irá tentar diminuir a tensão gerada pela imprecisa efetivação do 

reconhecimento do outro, sobretudo, fazendo frente às formas perversas de desprezo. 
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9. Por que Você é Tão Gay? O Direito à Diversidade Sexual e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos 

 

 

Daniel Albuquerque de Abreu 
1
 

 

Uma das preocupações pertinentes nos contextos social e jurídico contemporâneos é aquela atinente aos 

direitos relacionados à diversidade sexual. A esse respeito, Thomas Lloyd, ainda estudante de Comércio 

Exterior na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos da América, ao ser convidado por essa 

instituição para palestrar em 2014, iniciou sua fala dizendo: “Eu estava tentando me lembrar da primeira 

vez que me perguntaram ‘por que você é tão gay?’”. No desenrolar de sua fala e de sua história pessoal, 

Lloyd convida o ouvinte a repensar o seu papel enquanto homossexual – ao invés de utilizar sua energia 

pessoal tentando esconder-se, ou mesmo “normalizar-se”, suas ações deveriam destinar-se à visibilidade e 

ao acolhimento da pluralidade. O objetivo deste artigo é, a partir da ótica de Thomas Lloyd, e com base 

no aporte teórico do sociólogo quebequense Michel Dorais, analisar o conceito de diversidade sexual 

enquanto direito fundamental e categoria de proteção pelos Direitos Humanos, notadamente na seara 

internacional, de forma implícita ou explícita. Ademais, pretende discutir, para além da estrutura do 

Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos (em especial da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos), quais os argumentos de que se valeu a Corte, nas linhas da decisão do caso 

emblemático Atala Riffo and daughters v. Chile, para a inclusão da categoria diversidade sexual como 

parte integrante da proteção à dignidade humana presente na Convenção Americana de Direitos Humanos 

de 1969. 

 

Palavras-Chave: diversidade sexual, direitos humanos, Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos 

Humanos 

 

 

EU SOU: SOBRE VISIBILIDADE E DIVERSIDADE 

 

Thomas Lloyd, enquanto ainda estudante de Comércio Exterior na Universidade 

de Georgetown, nos Estados Unidos da América, e ao ser convidado por essa instituição 

para palestrar em 2014, iniciou sua fala dizendo: “Eu estava tentando me lembrar da 

primeira vez que me perguntaram ‘por que você é tão gay?’”.  

Isso aconteceu, provavelmente, no Ensino Fundamental, diz Lloyd, antes mesmo 

que o garoto pudesse falar em orientação sexual. Quando estamos nessa fase da vida 

não temos qualquer tipo de orientação, que dirá uma orientação sexual, ele brinca. O 

curioso é que desde a época do Ensino Fundamental as pessoas lhe faziam essa pergunta 

tanto quanto qualquer outra. As razões? Talvez para fazer com que Lloyd sentisse 

vergonha, ou para envergonhar essa forma de identidade – como se tal realidade 

                                                            
1 Mestre em Direitos Humanos pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos 

(PPGIDH) da Universidade Federal de Goiás (UFG), advogado, membro da Comissão da Diversidade 

Sexual da OAB-GO. 
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ofendesse as pessoas, ou como se cheirasse mal. Outras pessoas, em contrapartida, 

perguntavam com amor e preocupação: “por que você é tão visível?”; “por que você 

submeteria a si próprio a uma discriminação em potencial sem necessidade?”. Foi nesse 

período de sua vida que Thomas começou a se esconder, embora não se sentisse tão 

diferente de seus colegas. As outras pessoas, essas, sentiam uma diferença. O que 

começou com “você é tão gay” se transformou em sussurros e ridicularizações. 

Os seres humanos, quando detectam algo de diferente, ou que não compreendem 

muito bem, afirma Lloyd, ainda que não consigam nomear essa particularidade, tentam 

“corrigir” o que é visto como desconformidade. A primeira delas foi a forma de andar: 

Thomas passou a prestar atenção roboticamente em cada passo que dava; depois, os 

seus gestos e o tom da sua voz – embora nenhum dos outros garotos tivesse engrossado 

a voz ainda. Dessa forma, as coisas mais simples da vida, como o andar e o expressar, 

passaram a ser extenuantes para Thomas Lloyd na medida em que somente deveriam ser 

performadas após terem sido pensadas e repensadas a cada segundo do dia, na esperança 

de conseguir ocultar com sucesso tudo o que fazia dele uma pessoa “diferente”. 

No Ensino Médio, as coisas começaram a mudar. Para além de começar a 

entender que seus desejos e atrações diferiam daqueles dos outros garotos, Thomas 

Lloyd conheceu professores gays que haviam tomado para si suas próprias identidades 

sem a necessidade de se desculparem por quem são. Ao invés de gastarem sua energia 

criativa se escondendo, tentando mudar a si mesmos ou procurando ir ao encontro dos 

padrões que a sociedade impunha, esses professores esforçaram-se para construírem 

uma comunidade de estudantes, por sua vez, dedicados também a viverem e se 

orgulharem de suas respectivas identidades. 

Nesse meio tempo, Thomas Lloyd aprendeu que não conseguiria esconder a 

realidade da sua identidade, e que o entendimento de quem ele é finalmente permitiria 

que ele vivesse feliz pela primeira vez em anos. Ele compreendeu também que existe 

um movimento, uma comunidade de similares com uma história de lutas por 

autoafirmação que o abraça, o aceita, e lhe dá forças e confiança para amar a si próprio. 

Mais ainda: aliado às suas experiências durante os anos de universidade, Thomas 

reconheceu que assumir sua identidade seria importante não apenas para ele mesmo, 

mas também para as pessoas da presente e das próximas gerações. Sua energia criativa 

deveria ser concentrada, doravante, não em esconder-se, “normalizar-se” ou em ajustar-

se para caber nos moldes de instituições. Antes, suas ações devem ter o objetivo de 

modelar as instituições para aceitarem identidades, assim mesmo, no plural. A 
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visibilidade de ser quem você realmente é, segundo Lloyd, mesmo que sua unicidade 

seja assim “tão gay”, consiste em uma obrigação de todos para que seja construída uma 

comunidade baseada na similaridade onde os indivíduos LGBTQ
2
 se sintam acolhidos e 

integrem uma grande irmandade. 

Em sentido semelhante ao que Thomas Lloyd proferiu diante de sua audiência 

naquele anfiteatro de Georgetown, o sociólogo quebequense Michel Dorais afirma na 

sua obra Éloge de la diversité sexuelle que a diversidade de identidades não deve ser 

vista como sinônimo de marginalidade, perversidade ou anormalidade. Ao contrário: 

negar o direito à diferença, à ambiguidade, à singularidade, ao que faz de cada um de 

nós um ser único – isso seria verdadeiramente corromper a própria noção de ser humano 

(DORAIS, 1999, p. 159).  

De acordo com o autor, celebrar as diferenças ao invés de combatê-las é um 

princípio inclusive da democracia. Qualquer que seja a sua identidade de sexo, de 

gênero ou de erotismo, todo ser humano, cada qual um universo complexo, tem direito 

ao respeito.  

Nesse sentido, não há, nunca houve e sem dúvidas jamais haverá fronteiras 

herméticas, estanques, entre um homem e uma mulher; entre masculino e feminino; 

entre hétero e homo. Isso porque, para Michel Dorais, a pluralidade, a ambiguidade e, 

por vezes, a fusão entre essas identidades são constantes históricas.  

Nossa identidade se encontra menos em nossos genes ou em nossos órgãos 

genitais, e mais na nossa cabeça e nas relações que tecemos uns com os outros. Em 

outras palavras, as categorias sexuais criadas e atualmente em vigor (homens/mulheres; 

masculino/feminino; héteros/homos) não são dados naturais ou características próprias 

do nascimento, mas o resultado de uma co-construção pessoal e social da realidade: nós 

nos tornamos o que cremos ser através da nossa percepção de nós mesmos (quando 

Thomas Lloyd percebeu que seus desejos e atrações eram diferentes daqueles dos seus 

colegas) e através do olhar dos outros (o impacto que causaram seus professores gays e 

a comunidade LGBTQ para que Lloyd seguisse sendo assim “tão gay” em prol da 

visibilidade própria e do movimento e do direito de cada um ser respeitado como é). 

Michel Dorais enfatiza que não basta que uma cultura seja neutra ou tolerante 

face à ambiguidade e à diversidade sexuais. Com efeito, essa cultura deve estar em 

posição de racionalizar os fenômenos que dali resultam e, sobretudo, de integrá-los de 

                                                            
2 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Transgêneros, Queer. 
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maneira positiva na vida cultural, espiritual, social e política. É preciso que se obtenha, 

para além da igualdade entre homens e mulheres, também a igualdade entre os próprios 

homens e entre as próprias mulheres, quaisquer que sejam suas características de gênero 

ou de erotismo. Afinal, o que nos define como masculino ou feminino são 

características humanas que, a priori, não têm razão de serem associadas a um ou a 

outro sexo. 

Assim como percebeu Thomas Lloyd ao longo de sua jornada pelos Ensinos 

Médio e Superior, também Michel Dorais propõe duas estratégias a serem seguidas para 

combater o que entende por uma ficção em matéria de sexualidade, qual seja a divisão 

entre maiorias (heterossexuais) e minorias sexuais (não-heterossexuais).  

A primeira estratégia apresentada pelo autor é a da resistência. Ela consiste em 

recusar o trancamento das identidades que balizam nossa vida e restringem nossas 

possibilidades. Para Michel Dorais, liberar-se das armadilhas do sexo, do gênero e do 

erotismo consiste em questionar e descobrir do mundo de outra forma, a partir de seus 

próprios interesses, curiosidades e desejos – elementos esses que são suscetíveis de 

variações ao longo de nossas vidas. Tal estratégia permite que possamos 

voluntariamente brincar ou rir dos papéis sociais e sexuais que nos foram atribuídos (ou 

mesmo impostos).  

Afinal, implica Michel Dorais, o que são as identidades sexuais ou sexuadas tais 

como as conhecemos hoje senão papéis que aprendemos bem ou mal depois da 

infância? Não estaríamos em condições de, ao menos, acrescentar um pouco de 

inventividade, de contestação ou de loucura nas nossas “performances” habituais de 

acordo com nossas próprias vontades, atrações e valores? Não existe a possibilidade de 

inovar nas nossas formas não apenas de ser, mas também de pensar e definir a nós 

mesmos, virando a página sobre as ideologias que nos oprimem na nossa intimidade da 

maneira mais insidiosa existente?  

É, portanto, por meio da resistência à retitude sexual que se encontra o desafio 

quotidiano daqueles e daquelas que, ao recusarem o “jugo das palavras”, das categorias, 

das etiquetas e das identidades costumeiras, reinventam que são. 

A segunda estratégia proposta por Michel Dorais tem o cunho de uma ofensiva 

política calcada no reconhecimento da ambiguidade e no respeito da pluralidade. 

Segundo o autor, o território da intimidade está ocupado por um exército de mercenários 

(particularmente os empresários da moral e da normalização) que pensam não 
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possuírem os espíritos e o corpo de suas ambiguidades e se mostram invisíveis à 

diversidade. É dessa espécie de armadilha que devemos nos liberar.  

Dessa forma, reivindicar a igualdade entre os sexos, adotar um vocabulário que 

seja inclusivo de todas as tendências e de todas as identidades e, sobretudo, promover 

políticas e práticas sociais que consagrem o respeito às diferenças – essas são questões 

incontornáveis, a uma só vez, individuais, coletivas e políticas. 

De mais a mais, a valorização da diversidade exige condições mínimas: 

educação, leis, e mesmo maneiras de se nomear e ressignificar os amores, casais e 

família. Ora, amor, casais e família não têm sexo, gênero ou orientação sexual. Nessa 

perspectiva de Michel Dorais, o reconhecimento da diversidade certamente dará lugar às 

configurações identitárias, amorosas e familiares, se não novas, ao menos mais visíveis.  

O dia em que se temer menos os andrógenos, os interssexos, os homens 

femininos e as mulheres masculinas, os transgêneros, as travestis, as pessoas 

homossexuais ou bissexuais e os queers de todas as tendências que, por meio de 

tendências intolerantes e práticas sectárias, tornam suas vidas impossíveis, nós teremos 

dado um grande passo rumo a uma humanidade melhor, rica de diversidade. Longe de 

assustar, a diversidade sexual deveria tranquilizar ao lembrar de que, tão diferentes que 

se é uns do outro, todos têm lugar na família humana. 

 

A DIVERSIDADE SEXUAL COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL? 

ENTENDENDO ALGUNS PRINCÍPIOS IMPLÍCITOS E EXPLÍCITOS NA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 E NOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE 

DIREITOS HUMANOS 

 

Antes de mais nada, o que são direitos humanos e direitos fundamentais? O 

internacionalista Valério de Oliveira Mazzuoli sintetiza as similaridades e as diferenças 

entre esses dois conceitos da seguinte forma: embora direitos humanos e direitos 

fundamentais ocupem-se da proteção jurídica dos indivíduos, direitos humanos é uma 

expressão intrinsecamente ligada ao Direito Internacional Público (de ordem 

internacional), enquanto direitos fundamentais, ao Direito Constitucional (de ordem 

estatal). Portanto, estabelecem um nível protetivo mínimo que deve ser respeitado por 

todos os Estados, sob pena de que essas nações respondam internacionalmente. “Assim 

sendo”, continua, “garantem às pessoas sujeitas à jurisdição do Estado meios de 

vindicação de seus direitos, para além do plano interno, nas instâncias internacionais de 
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proteção”. Quando se trata de proteção de direitos humanos, afirma o autor, “não 

importa a nacionalidade da vítima da violação, bastando que ela tenha sido violada em 

seus direitos por ato de um Estado sob cuja jurisdição se encontrava” (MAZUOLLI, 

2014, p. 23). 

Já os direitos fundamentais, na visão de Mazzuoli, estão ligados à proteção 

interna constitucional dos direitos dos cidadãos, positivados nas Cartas Constitucionais 

contemporâneas. Trata-se, assim, de “direitos garantidos e limitados no tempo e no 

espaço, objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta”, enquanto os direitos 

humanos referem-se àqueles mais amplos, que ultrapassaram as fronteiras estatais de 

proteção e ascenderam ao plano de proteção internacional, vez que estão inscritos (ou 

positivados) em tratados ou previstos em costumes internacionais (MAZUOLLI, 2014, 

p. 25).  

Em que pese as distinções traçadas por Mazzuoli, Luís Roberto Barroso anuncia 

que dentre os princípios constitucionais de maior destaque na Constituição Federal de 

1988 encontramse os direitos humanos. Seu centro é a pessoa humana, que tem valor 

em si mesma e é digna de respeito; também é potencial autora de reivindicações tais 

como de defesa contra a violência, a miséria, a exploração e o aviltamento (BOBBIO, 

2000; DAGGER, 1995; COMPARATO, 2013).  

Assim, com a vigência da Constituição de 1988, os direitos humanos passaram a 

ocupar uma posição de supremacia no ordenamento jurídico brasileiro – tanto que, 

conforme revela Flávia Piovesan, muitos dispositivos da nossa Constituição vigente são 

reproduções fiéis
3
 de enunciados de documentos de Direitos Humanos, dentre eles a 

Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU de 1948. O que percebemos é que, 

muito embora, de um lado, Mazzuoli caracterize direitos humanos e direitos 

fundamentais como conceitos distintos, por outro lado, eles se entrelaçam, formando o 

que parte da literatura jurídica chama de direitos humanos fundamentais, ou seja, “a 

união material da proteção de matiz constitucional com a salvaguarda de cunho 

internacional desses direitos” [grifos no original] (MAZZUOLI, 2014, p. 26). 

Ainda, nos termos do que leciona Valério Mazzuoli, e à luz da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, é possível ressaltarmos alguns 

                                                            
3 Como exemplo, a jurista cita que o artigo 5o, III, da Constituição de 1988, ao prever que “ninguém será 

submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”, o dispositivo reproduz quase que 

literalmente o artigo V da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 (BRASIL, 1988).  
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princípios basilares acerca desses direitos indivisíveis
4
. O primeiro deles, qual seja o da 

inviolabilidade da pessoa humana, de cunho antiutilitarista
5
, “traduz a ideia de que não 

se podem impor sacrifícios a um indivíduo em razão de que tais sacrifícios resultarão 

em benefícios a outras pessoas”; o segundo, o da autonomia da pessoa humana, enfatiza 

que “toda pessoa é livre para a realização de qualquer conduta, desde que seus atos não 

prejudiquem terceiros”; e o derradeiro, conhecido como o da dignidade da pessoa 

humana, consubstancia o que o autor entende como “verdadeiro núcleo-fonte de todos 

os demais direitos fundamentais do cidadão, por meio do qual todas as pessoas devem 

ser tratadas e julgadas de acordo com os seus atos, e não em relação a outras 

propriedades suas não alcançáveis por eles” (MAZZUOLI, 2014, p. 28), a exemplo da 

sua sexualidade. 

A par desse aporte teórico inicial, é possível perquirir acerca da proteção que os 

direitos humanos e os direitos fundamentais conferem à diversidade sexual. A jurista 

Maria Berenice Dias, em sua obra Homoafetividade e os direitos LGBTI, sublinha ser 

“Indispensável reconhecer que a sexualidade integra a própria condição humana. 

Ninguém pode realizar-se como ser humano se não tiver assegurado o respeito de 

exercer livremente sua sexualidade”, continua a autora, “conceito que compreende tanto 

a liberdade sexual como a liberdade à livre orientação sexual. A sexualidade é um 

elemento da própria natureza humana, seja individual, seja genericamente considerada” 

[grifos no original] (DIAS, 2014, p. 120). 

                                                            
4 Ainda, além de obedecerem os princípios mencionados, os direitos humanos são correntemente 

caracterizados pela sua historicidade (na medida em que são construídos e transformados com o decorrer 

do tempo); universalidade (uma vez que o único requisito para a titularidade de direitos humanos é ser 

uma pessoa, tanto no plano jurídico interno como no internacional, “independentemente de sexo, raça, 

credo religioso, afinidade política, status social, econômico, cultural etc.”); essencialidade (direitos 

humanos são essenciais em razão de seu conteúdo material, a dignidade da pessoa humana, e do formal, 

qual seja a especial posição normativa constitucional); irrenunciabilidade e inalienabilidade (direitos 

humanos são irrenunciáveis e inalienáveis, de sorte que eventual autorização de seu titular em termos de 

violação, transferência ou cessão não justifica ou convalida qualquer violação do seu conteúdo ou de sua 

titularidade); imprescritibilidade, inexauribilidade e vedação ao retrocesso (direitos humanos não são 

exauríveis ou prescritíveis, ou seja, não se esgotam com o passar do tempo; ao contrário, existe a 

possibilidade de expansão, de acréscimo de novos direitos, sempre agregando “algo de novo e melhor ao 

ser humano, não podendo o Estado proteger menos do que já protegia anteriormente”) [grifos no original] 

(MAZZUOLI, 2014, p. 30, 31).  
5 O utilitarismo, de acordo com o filósofo Philippe van Parjs, segue o princípio da maximização da soma 

das utilidades. “Cada vez que uma decisão deve ser tomada”, portanto, “o utilitarismo exige que sejam 

estabelecidas as conseqüências associadas às diversas opções possíveis, que, em seguida, avaliemos essas 

conseqüências do ponto de vista da utilidade dos indivíduos afetados e, enfim, que escolhamos uma das 

opções possíveis cujas conseqüências são tais que a soma das utilidades que estão a elas associadas é ao 

menos tão grande quanto àquela associada a qualquer outra opção possível”. (sic) De mais a mais, para o 

belga, o utilitarismo “parece poder recomendar e legitimar violações intuitivamente inadmissíveis dos 

direitos dos indivíduos” (PARJS, 1997, p. 30; 49). É nesse sentido que os direitos humanos devem ser 

entendidos como uma agenda contrária à possibilidade de que uma pessoa seja violada em prol da 

maximização da utilidade de outros sujeitos. 
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A Constituição Federal de 1988, apesar de, no caput e incisos do seu artigo 5
o
, 

estabelecer que todos são iguais perante a lei; garantir inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; e vedar qualquer natureza de 

distinção (seja de origem, raça, sexo, cor, idade, religião, trabalho, ofício ou profissão), 

não carrega qualquer previsão expressa de defesa ao direito à própria sexualidade (ou 

mesmo vedação de discriminação em razão da própria sexualidade)
6
. Em que pese o – à 

primeira vista – silêncio constitucional, ressalta Maria Berenice Dias, seu texto 

identifica como um dos objetivos principais da República Federativa do Brasil a 

promoção do bem de todos, sem preconceito, inclusive, de sexo
7
. Além disso, também 

veda qualquer discriminação no que respeita ao salário, exercício de funções e critérios 

de admissão por motivo de sexo
8
. 

Para mais, quando se fala em Constituição Federal, é importante observar, para 

além das normas ali inscritas, os princípios vetores da ordem constitucional. Nas 

palavras de Dias (2014, p. 122), “Os grandes pilares que outorgam efetividade aos 

direitos humanos – verdadeira viga-mestra de forma saliente na Carta Constitucional – 

são os princípios do respeito à dignidade humana, da liberdade e da igualdade”. Nessa 

perspectiva, embora o direito à diversidade ou à orientação sexual não esteja previsto de 

forma explícita no texto constitucional, certo é que, justamente por integrarem o rol dos 

direitos próprios de sua personalidade, devem ser protegidos como direito humano 

fundamental, “para que se promova a realização de quem passa a se aceitar, bem como 

para evitar que outros violem tal direito” (DIAS, 2014, p. 122). 

O princípio fundante da Constituição, amplamente reconhecido pela literatura 

jurídica, é o da dignidade da pessoa humana, explícito no artigo 1
o
, III, da Carta Maior

9
. 

Pelo fato de ser portador de dignidade, todo ser humano é merecedor do mesmo respeito 

e consideração, afirma Dias, seja por parte do Estado, seja pela comunidade. Por 

                                                            
6 Embora esse não seja o objeto direto do estudo, convém relembrar que, nos idos da Assembleia 

Nacional Constituinte de 1987-1988, momento em que estavam sendo discutidos os temas de pertinência 

constitucional, foi levantada a questão da expressa proteção à orientação sexual do indivíduo, mas 

rechaçada, notadamente, por um segmento religioso da Constituinte. Para maiores detalhes, sugerimos a 

leitura de Direito, Estado e religião: A Constituinte de 1987/1988 e a (re)construção da identidade 

religiosa do sujeito constitucional brasileiro, de autoria de Douglas Antônio Rocha Pinheiro. 
7 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. (BRASIL, 1988) 
8 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social: [...] XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de 

admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. (BRASIL, 1988) 
9 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. (BRASIL, 1988) 
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conseguinte, “Implica em um complexo de direitos e deveres fundamentais que 

assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 

como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 

saudável”, acrescenta a autora, “além de proporcionar e promover sua participação ativa 

e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 

demais seres humanos” (DIAS, 2014, p. 125). 

Considerando, ainda em Dias, que o ser humano é um fim em si mesmo (não 

podendo ser instrumentalizado, coisificado ou descartado) e que possui valor, é 

indispensável que se reconheça a dignidade humana também na sua subjetividade e no 

poder que deve gozar de exercer livremente sua personalidade, suas formas de 

expressão e suas colorações. Assim sendo, e por ser a sexualidade humana inerente à 

subjetividade de cada um, o direito à diversidade sexual é implicitamente resguardado 

quando da observância ao princípio da dignidade humana. Ademais, não pode-se perder 

de vista a proteção constitucional à liberdade (inclusive à vida privada e à intimidade, 

sustenta Dias), à igualdade e ao afeto
10

. 

Com efeito, os direitos à própria sexualidade e à diversidade sexual são 

garantido também no plano internacional, seja explícita ou implicitamente, em diplomas 

como a Declaração Universal de Direitos Humanos
11

 da Nações Unidas (ONU) de 

1948; a Convenção Americana de Direitos Humanos
12

 de 1969; o Pacto Internacional 

de Direitos Civis e Políticos
13

 de 1966; os Princípios de Yogyakarta
14

; a Declaração 

                                                            
10 Muito embora o afeto também não seja um princípio implícito na Constituição, Maria Berenice Dias 

(2014, p. 131-132) defende que, no âmbito familiar, “o princípio da dignidade humana alça a afetividade 

à condição de princípio jurídico, pois prioriza a relação da personalidade dos membros da família em 

detrimento de qualquer concepção preestabelecida de entidade familiar”. 
11 Ao longo das proteções previstas nos seus artigos, salientamos o Artigo I, segundo o qual todos os 

homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. No mesmo sentido, segue o texto, Artigo II, todo 

ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos na Declaração sem 

distinção de nenhuma espécie (raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, 

origem nacional ou social, riqueza, nascimento etc.). Além do mais, garante que todos têm o direito de 

serem reconhecidos como indivíduos iguais perante a lei, protegidos de qualquer discriminação, 

indistintamente, e seja no lugar que for (Artigos VI e VII).  
12 A Convenção estabelece que os Estados-partes “comprometem-se a respeitar os direitos 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 natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra 

condição social”. Ademais, afirma que toda pessoa “tem direito ao respeito da sua honra e ao 

reconhecimento de sua dignidade”; e que “ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas 

em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais 

à sua honra ou reputação”  (BRASIL, 1992). 
13 De acordo com seu artigo segundo, os Estados Partes “comprometem-se a respeitar e garantir a todos 

os indivíduos que se achem em seu território e que estejam sujeitos a sua jurisdição os direitos 

reconhecidos no presente Pacto, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, 

opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou 
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sobre Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero
15

 (Resolução n
o
 

2.435/2008) da Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Declaração dos 

Direitos Sexuais
16

 aprovada e referendada pela Assembleia Geral da WAS  World 

Association for Sexology no ano de 1999. 

Entretanto, em que pese a existência dos tratados internacionais já mencionados, 

quando se trata da proteção internacional de direitos humanos, é possível nos deparar 

com a seguinte dúvida: como funciona esse sistema de proteção? Como é possível que 

se garanta que os dispositivos inseridos nos tratados internacionais de direitos humanos, 

notadamente os que versem sobre o direito à diversidade sexual, sejam efetivamente 

cumpridos? Esse é o assunto que será abordado logo a seguir. 

 

O SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS 

E A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

Os direitos humanos passaram por um crescente processo de internacionalização 

a partir do final da Segunda Grande Guerra. Além disso, e aliado às lutas históricas por 

meio das quais os indivíduos vêm se afirmando, Valério Mazzuoli (2014) imputa à 

globalização e ao estreitamento das relações internacionais, principalmente ao 

alargamento dos meios de comunicação e do crescimento do comércio internacional, o 

andamento desse processo de internacionalização.  

                                                                                                                                                                              
qualquer condição” (ONU, 1966). Ademais, como afirma Mazzuoli (2016, p. 299-300), “ o direito à 

proteção da família é previsto tanto pelo art. 17 da Convenção Americana de Direitos Humanos quanto 

pelo art. 23 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ambos dispondo que ‘a família é o 

elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado’. Como se 

não bastasse, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, responsável por implementar a aplicação do Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ao interpretar o art. 23 do PIDCP entendeu que os tipos de 

união familiar são atualmente múltiplos e que as diversas maneiras de se constituir família devem ser 

respeitadas”. 
14 Dentre eles, cita-se o Direito ao Gozo Universal dos Direitos Humanos; Direito à Igualdade e a Não-

Discriminação; Direito à Liberdade de Opinião e Expressão; Direito à Liberdade de Pensamento, 

Consciência e Religião; Direito de Constituir uma Família e Direito de Promover os Direitos Humanos 

(ICJ, 2006). 
15 Além de afirmar que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, a 

Declaração reforça “o principio de não discriminação, que exige que os direitos humanos se apliquem por 

igual a todos os seres humanos, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero”. 

Ainda de acordo com o texto, são condenadas as violações de “direitos humanos baseadas na orientação 

sexual ou na identidade de gênero independente de onde aconteçam, em particular o uso da pena de morte 

sobre esta base, as execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, a prática da tortura e outros tratos ou 

penas cruéis” (OEA, 2008). 
16  Direito à liberdade sexual; direito à autonomia sexual, integridade sexual e à segurança do corpo 

sexual; direito à privacidade; direito à liberdade sexual; direito ao prazer sexual; direito à expressão; 

direito à livre associação sexual; direito às escolhas reprodutivas livre e responsáveis; direito à 

informação baseada no conhecimento científico; direito à educação sexual compreensiva e direito à saúde 

sexual. (WAS, 1999) 
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O resultado é a implementação da ideia de que “a proteção dos direitos humanos 

deve ultrapassar as fronteiras estatais, transcendendo os limites da soberania territorial 

dos Estados para alçarem-se à categoria de matéria de ordem pública internacional”, 

rompendo, ainda, com o “conceito de soberania estatal absoluta (que concebia o Estado 

como ente de poderes ilimitados, tanto interna como internacionalmente) e admitindo 

intervenções externas no plano nacional, para assegurar a proteção de direitos humanos 

violados” (MAZZUOLI, 2014, p. 59).  

Sob essa nova perspectiva, os Estados não são os únicos sujeitos do direito 

internacional público, ao passo que o indivíduo deixa de ser considerado como apenas 

objeto, mas passa a ser também sujeito do direito internacional público, podendo, para 

além das instâncias domésticas, vindicar direitos nas instâncias internacionais de 

proteção. 

O Brasil faz parte do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. 

Tal sistema guarda suas origens na proclamação da Carta da Organização dos Estados 

Americanos de 1948, aprovada na 9ª Conferência Interamericana. Posteriormente 

proclamou-se, em 1969, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o instrumento 

fundamental de expressão regional nessa matéria, complementar
17

 à ordem doméstica 

dos Estados-partes, e ratificada pelo Brasil apenas em 1992, quando foi promulgada 

internamente. 

 A proteção e o monitoramento dos direitos contidos na Convenção de 1969 são 

exercidos por dois órgãos do Sistema: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em breves linhas, “Cabe à Comissão 

Interamericana proceder ao juízo de admissibilidade das petições ou comunicações 

apresentadas, e à Corte Interamericana julgar a ação eventualmente proposta pela 

Comissão
18

” (MAZZUOLI, 2014, p. 137).  

Em relação à Corte Interamericana, ressaltam-se possuir duas competências, 

aqui apresentadas de forma sintética: uma consultiva, “relativa à interpretação das 

                                                            
17 Em relação ao seu caráter complementar, tal “sistema protetivo previsto pela Convenção deve somente 

operar depois de se dar oportunidade de agir ao Estado. Apenas em caso de inação deste”, afirma 

Mazzuoli (2014, p. 135), “– ou em caso de proteção aquém da que deveria ocorrer, em desacordo com o 

sistema protetivo convencional – é que então terá lugar a proteção prevista pela Convenção”. 
18 Nesse sentido, é cabível a qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou mesmo entidade não governamental 

legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização, apresentar à Comissão 

denúncias ou queixas de violações da Convenção de 1969 por um Estado-parte, na forma de petição e 

cumpridos alguns requisitos. O juízo de admissibilidade de que trata Mazzuoli significa que a Comissão é 

responsável por averiguar o correto cumprimento dos requisitos constantes na Convenção, e, não havendo 

o que se reparar, o caso é levado à Corte Interamericana, um verdadeiro tribunal supranacional 

interamericano.  
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disposições da Convenção, bem como das disposições de tratados concernentes à 

proteção dos direitos humanos nos Estados Americanos”; e outra contenciosa, “de 

caráter jurisdicional, própria para o julgamento de casos concretos, quando se alega que 

um dos Estados-partes na Convenção violou algum de seus preceitos” (MAZZUOLI, 

2014, p. 139-140).  

As decisões ou sentenças internacionais proferidas pela Corte são irrecorríveis e 

inapeláveis; i.e., possuem cunho obrigatório para todas as nações que reconheceram a 

sua competência em matéria contenciosa. Nas palavras do autor, “Quando a Corte 

declara a ocorrência de violação de direito resguardado pela Convenção, exige a 

imediata reparação do dano e impõe, se for o caso, o pagamento de justa indenização à 

parte lesada” (MAZZUOLI, 2014, p. 141). Tais decisões, no Brasil, são imediatas, e não 

necessitam de qualquer espécie de homologação, tampouco pelos tribunais superiores, 

de forma que as autoridades domésticas encontram-se obrigadas a cumpri-las
19

, de 

plano.  

Nos últimos anos a Corte discutiu acerca da proteção ao direito da diversidade e 

da orientação sexual, mais notadamente no Caso Atala Riffo and daughters v. Chile. 

 

O DIREITO À DIVERSIDADE SEXUAL E A DECISÃO DA CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS NO CASO ATALA RIFFO 

AND DAUGHTERS V. CHILE 

 

A jurista Cristina Figueiredo Terezo, em artigo que escreveu para a revista 

espanhola Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables, traz alguns apontamentos 

acerca de direitos humanos, diversidade sexual e família no Sistema de Proteção 

Interamericano de Direitos Humanos. O Caso apontado por Terezo como responsável 

por uma decisão emblemática pela Corte Interamericana no que concerne a tais 

proteções específicas é o Atala Riffo and daughters v. Chile (Atala Riffo e filhas vs. 

Chile).  

Segundo as narrativas de Terezo e do relatório constante na decisão da Corte, 

Karen Atala separou-se judicialmente de Ricardo Jaime López Allende em março de 

2002, e dessa união nasceram três filhas, que permaneceram sob a guarda e tutela da 

                                                            
19 Caso o Estado brasileiro não cumpra de plano a sentença proferida pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, Valério Mazzuoli aponta que cabe à vítima ou ao Ministério Público Federal bater às 

portas do Judiciário a fim de que se garanta o efetivo cumprimento da decisão. 
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mãe. Em janeiro de 2003, Ricardo reclamou a guarda das crianças por entender que o 

fato de Karen estar relacionando-se com outra mulher causaria sérios danos à formação 

intelectual e à saúde das crianças.  

O caso, narra Terezo, ganhou alta repercussão e um procedimento de 

investigação judicial, pois Karen Atala é magistrada chilena. Ricardo Allende pediu 

judicialmente a guarda provisória das filhas, o que foi acatado pelo juiz local, alegando 

interesse superior das crianças. A decisão em primeira instância, entretanto, determinou 

que as menores deveriam continuar com Karla Atala, o que foi mantido em segundo 

grau.  

Após vários recursos, o caso alcançou a jurisdição da Suprema Corte chilena em 

março de 2004. Esta, em decisão controversa, outorgou a guarda das crianças ao pai, 

entendendo que os interesses das menores devem estar acima dos da mãe. Para a Corte, 

os interesses das crianças são incompatíveis com o fato de a mãe relacionar-se com 

companheira do mesmo sexo, já que tal situação, na visão daquela instância judicial, 

provocaria um risco para as menores, impedindo que vivam em um modelo de família 

tradicional.  

O caso passou ao âmbito internacional pela Comissão Interamericana, a qual, no 

juízo de admissibilidade o qual comentamos anteriormente, confirmou as violações 

contidas na Convenção de 1969 e, ante o não-cumprimento das recomendações 

presentes no relatório de mérito, a Comissão apresentou uma demanda ante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos em setembro de 2010, alegando violações aos 

artigos 11, 17, 19, 24 (cujas obrigações são dotadas de efeitos erga omnes, vinculantes a 

todos os Estados), 8
o
 e 25, todos com conexão ao artigo 1

o
.1 da Convenção

20
. 

                                                            
20 Artigo 1º. Obrigação de respeitar os direitos. 1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a 

respeitar os direitos 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 natureza, origem nacional ou social, posição econômica, 

nascimento ou qualquer outra condição social.  

Artigo 8º. Garantias judiciais. 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e 

dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 

anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação 

de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 

Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade. 1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao 

reconhecimento de sua dignidade. 2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em 

sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à 

sua honra ou reputação. 

Artigo 17. Proteção da família. 1. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e deve ser 

protegida pela sociedade e pelo Estado. 2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem 

casamento e de constituírem uma família, se tiverem a idade e as condições para isso exigidas pelas leis 

internas, na medida em que não afetem estas o princípio da não-discriminação estabelecido nesta 

Convenção. 3. O casamento não pode ser celebrado sem o consentimento livre e pleno dos contraentes. 4. 
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Em relação à noção de igualdade, a Corte opinou essa que deve ser desvinculada 

diretamente da unidade de natureza do gênero humano, embora inseparável da 

dignidade essencial da pessoa. Ademais, entendeu ser incompatível toda situação que, 

frente à dignidade do sujeito, trate determinado grupo com privilégios por considerá-lo 

superior; ou que, ao contrário, por considerá-lo inferior, trate-o com hostilidade ou de 

qualquer forma que o discrimine do gozo de direitos que são reconhecidos face aos que 

não são considerados incursos em tal condição de inferioridade. Ainda, é inadmissível 

criar diferenças de tratamento entre seres humanos, por possuírem todos uma única e 

idêntica natureza. 

De mais a mais, a Corte afirma que a obrigação contida no artigo 24 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 resulta violada sempre que o 

Estado adotar medidas discriminatórias, e, portanto, infringir as obrigações de respeitar 

e garantir sem discriminações, contempladas no artigo 1
o
.1 da Convenção.  

Nesse sentido, o Estado deve combater todas as práticas discriminatórias e de 

diferenças de trato em todos os níveis, principalmente no âmbito do Poder Público. 

Deve também adotar medidas afirmativas necessárias para garantir a igualdade perante 

a lei para todos, principalmente aos que tenham sido historicamente excluídos e que se 

encontrem em maior risco de sofrer discriminação.  

Havendo exclusão, restrição ou privilégio que não seja objetivo e razoável e que 

provoque violações aos direitos humanos – como se verifica na diferença atribuída em 

razão de orientação sexual –, existe discriminação, a qual é vedada pelo texto 

convencional, diz a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ainda, o direito à vida 

                                                                                                                                                                              
Os Estados-partes devem adotar as medidas apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e a 

adequada equivalência de responsabilidades dos cônjuges quanto ao casamento, durante o mesmo e por 

ocasião de sua dissolução. Em caso de dissolução, serão adotadas as disposições que assegurem a 

proteção necessária aos filhos, com base unicamente no interesse e conveniência dos mesmos. 5. A lei 

deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nascidos fora do casamento, como aos nascidos dentro do 

casamento. 

Artigo 19. Direitos da criança. Toda criança terá direito às medidas de proteção que a sua condição de 

menor requer, por parte da sua família, da sociedade e do Estado. 

Artigo 24. Igualdade perante a lei. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, 

sem discriminação alguma, à igual proteção da lei. 

Artigo 25. Proteção judicial. 1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer 

outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem 

seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo 

quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. 

2. Os Estados-partes comprometem-se: a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema 

legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso; b) a desenvolver as 

possibilidades de recurso judicial; e c) a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda 

decisão em que se tenha considerado procedente o recurso. [grifos acrescidos] (BRASIL, 1992)   
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privada inclui, também, a personalidade, a identidade, as decisões sobre a vida sexual, 

as relações familiares e pessoais.  

A respeito do modelo de família reconhecido pela Convenção Americana de 

Direitos Humanos, a Corte Internacional afirmou, no caso Atala Riffo and daughters v. 

Chile, que a Convenção de 1969 não adota um modelo fechado de família, mas deve 

abarcar também todas as pessoas vinculadas por um parentesco próximo. A imposição, 

portanto, de um conceito único de família, e, portanto, pautada em divisões binárias, 

inclusive no que tange à orientação sexual dos seus entes formadores, deve ser analisada 

não apenas como uma possível ingerência arbitrária contra a vida privada, diz a Corte 

Americana no caso de Karen Atala
21

, mas também pelo impacto de que esse conceito 

pode ter em um núcleo familiar. 

Terezo menciona ainda que, embora o Sistema Interamericano não possua 

jurisprudência a respeito do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a interpretação 

atribuída ao artigo 1
o
.1 da Convenção de 1969 para englobar a orientação sexual em 

“outra condição” – a fim de obrigar os Estados a não adotarem medidas 

discriminatórias, como demonstrou a análise do caso Karen Atala and daughters v. 

Chile –, pode, no futuro, propiciar que casos dessa natureza sejam apreciados pelo 

Sistema. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final de sua palestra, Thomas Lloyd enfatiza que, quando as pessoas se 

escondem, e, por conseguinte, escondem o que são, elas deixam de fazer parte da 

construção de uma comunidade de similares a qual, ao se fortalecer, terá condições e 

                                                            
21 Ao final, em relação ao caso Atala Riffo, a Corte decidiu, entre outros: a) responsabilizar o Chile pela 

violação de direito à vida privada, à igualdade, à não-discriminação e à garantia de imparcialidade em 

prejuízo de Karen Atala; b) responsabilizá-lo, também por violação ao direito à igualdade, à não-

discriminação e ao de ser ouvido em prejuízo das menores; c) condenar o Estado a fornecer às vítimas, 

caso solicitem, atenção médica e psicológica, ou psiquiátrica, gratuita, imediata, adequada e efetiva, por 

meio das instituições públicas de saúde especializadas; d) condená-lo a realizar um ato público de 

reconhecimento de responsabilidade internacional em razão das ilegalidades que cometeu no caso em 

questão; e) condená-lo a continuar implementando, em prazo razoável, programas e cursos permanentes 

de educação e capacitação (em Direitos Humanos, orientação sexual e não-discriminação, proteção dos 

direitos das comunidades LGBTQ e superação de estereótipos de gênero a respeito a essa comunidade) 

dirigidos a funcionários públicos e judiciários; f) condená-lo a pagar às vítimas a quantia de quarenta mil 

dólares estadunidenses referente a indenização por danos materiais e morais e ressarcimento por custas e 

gastos advindos do processo; e g) condená-lo a remeter ao Tribunal, dentro do prazo de um ano, um 

informe sobre as medidas adotadas para seu cumprimento. A Corte supervisionará o cumprimento 

integral da Sentença, e, tendo o Estado chileno cumprido cabalmente o ali disposto, o caso será dado por 

concluído (OEA, 2012).  
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recursos de amparar aqueles e aquelas que ainda padecem nas mãos de um sistema que 

prega que LGBTQs são uma minoria que precisa se curvar ao padrão imposto do que é 

“normal”.  

Nesse sentido, a decisão proferida pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos em favor de Karen Atala faz parte, sem dúvidas, das conquistas provenientes 

de lutas de autoafirmação de indivíduos e grupos – inclusive aqueles de personalidade 

assim, tão gays – que se fizeram visíveis, e que enxergaram o porquê de se exporem a 

uma discriminação em potencial, sem se desculparem por quem são, dos quais Lloyd 

orgulha-se de fazer parte.  

Com efeito, pode-se dizer que o reconhecimento do direito humano fundamental 

à diversidade sexual significa mais que a garantia de liberdade e de igualdade, vai além 

da luta pelo respeito daquilo que torna cada qual um ser único. O direito à diversidade 

sexual e o seu reconhecimento possibilitam mais um passo rumo à completude da noção 

de ser humano e uma ferramenta de empoderamento pessoal e social. 

Como bem afirma Dorais (1999), um mundo democrático (e internacionalizado) 

exige mais que o respeito à dignidade e à diversidade – demanda a sua celebração; a sua 

integração de forma positiva na vida cultural, espiritual e social; e, sobretudo, como 

vimos, a promoção de políticas e práticas sociais que consagrem o respeito às 

diferenças.  
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10. “A Carne mais Barata do Mercado é a Carne Negra”: Genocídio da Juventude 

Negra no Estado de Goiás 

 

 

Iodenis Borges Figueira Cerqueira54 

Luciana de Oliveira Dias55 

 

Resumo: A sedimentação do racismo na sociedade brasileira tem apresentado efeitos sociais e políticos 

devastadores e os esforços em negar as consequências perversas do racismo ainda é uma constante.  Desta 

forma, este artigo abordará sobre o contexto de genocídio da juventude negra a partir dos dados do Mapa 

da violência 2014 (WAISELFISZ, 2014), fazendo um comparativo entre os estados da região Centro-

Oeste, com um enfoque a este cenário no estado de Goiás. Tem por objetivo colaborar com o processo de 

compreensão dos motivos pelos quais vivenciamos práticas de violência e opressão em relação à 

população jovem negra a partir de uma análise teórico-conceitual a respeito do racismo e sua 

contextualização histórica. Utilizaremos reflexões da Criminologia Crítica para evidenciar como o 

histórico de país colonizado, estruturado no racismo, colaborou, através das concepções racistas da 

sociedade para a construção de um sistema penal altamente seletivo e com amplo respaldo estatal. A 

partir dessa classificação social, que hierarquiza com base nas diferenças contrastivas, somada a fatores 

históricos, econômicos e culturais que a representação do corpo negro possui uma valorização 

diferenciada, ocupando, por consequência, o “perfil indesejado” (FLAUZINA, 2006). A identidade e 

diferença permitirão alcançar analiticamente processos de seletividade que incidem sobre esses sujeitos 

jovens negros, demonstrando como as influências do positivismo e do racismo na ciência criminológica e 

penal possibilitaram uma leitura subalternizada do ser humano. 

 

Palavras-chave: Genocídio, Juventude Negra, Identidade, Direitos Humanos.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A história do Brasil é marcada pela escravização de povos oriundos do continente 

africano. Tal trajetória deixou legados prejudiciais para a população negra e não negra do país. 

A partir da consideração dessa trajetória histórica, o presente trabalho objetiva apresentar uma 

análise da atual conjuntura caracterizada como genocida56 da juventude negra. O corpo analítico 

foi delineado pelo estudo dos dados de homicídios da Região Centro-Oeste de modo que fosse 

possível fazer um comparativo entre os dados dos Estados que compõem esta região, 

                                                            
54 Mestranda do Programa Interdisciplinar de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás. 

55 Pós-doutoranda do Programa de Direitos Humanos e Interculturalidades da Universidade de Brasília. 

56 O termo genocídio utilizado neste trabalho advém do reconhecimento pela Anistia Internacional no 

Brasil que, diante dos atuais índices de homicídios da juventude negra, segundo a organização, é 

patente o cenário de genocídio. A Anistia Internacional adota o conceito de genocídio reconhecido pela 

Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. 
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ressaltando os índices do Estado de Goiás. Os dados aos quais nos referimos foram extraídos do 

Mapa da Violência 2014 (WAISELFISZ, 2014).  

Uma primeira categoria que desperta nosso interesse é juventude por estar inserida em 

contextos sociais e processos de sedimentação de identidades de maneira peculiar a cada caso. 

De acordo com Oscar Dávila Léon (2005, p. 14), “juventude pode ser compreendida a partir das 

noções de juvenil e de cotidiano. O juvenil refere-se ao processo psicossocial de construção da 

identidade; e o cotidiano está atrelado ao contexto de relações e práticas sociais em que essa 

construção da identidade se dará”. 

Outra categoria conceitual particularmente importante no contexto deste artigo é negro, 

que se refere a grupos de indivíduos que herdaram o ônus da experiência de dominação colonial. 

E, que, concomitantemente apresentam em seu próprio corpo elementos responsáveis por sua 

classificação racial (DIAS, 2012). Esta mesma autora concorda com o professor Milton Santos 

(2000) que lembra que ser negro no Brasil implica ser alvo de um olhar enviesado que rotula e 

aprisiona, devido às complexas experiências de preconceito e discriminação decorrentes do 

racismo.   

Este artigo está estruturado em três partes que articulam as duas categorias conceituais 

apresentadas: em um primeiro momento foi realizada uma reconstrução histórica da 

criminologia a fim de contribuir para a compreensão da atual situação de vulnerabilidade da 

população negra, em especial da juventude negra. Como resultado, foi evidenciado como a 

criminologia crítica colabora na reconstrução, à partir da teoria do etiquetamento, de uma 

realidade de grupos sociais vulneráveis perante toda uma sociedade e suas instituições, estas que 

representam o Estado.  

Realizada essa discussão, no segundo momento do presente texto, realizamos uma 

exposição discutida de parte dos dados constantes no Mapa da Violência 2014: Os Jovens no 

Brasil, com apuração de dados dos anos de 2002 a 2012, averiguando o quantitativo de 

homicídios entre jovens negros e brancos da região, com enfoque no Estado de Goiás. Ao 

trabalharmos com esses dados, evidenciamos o quanto os quesitos juventude e racialidade 

incidem na realidade dos homicídios constituindo-se em marcados socioculturais indicativos de 

índices de vulnerabilidade.  

Por fim, após explanações acerca de como a sociedade produz o etiquetamento social, 

bem como a exposição da situação de genocídio da juventude negra em dados estatísticos, 

evidenciamos a necessidade de reconhecimento de situações de violação de Direitos Humanos 

para com os jovens negros. Para finalizar, pontuamos a fundamental importância das 

mobilizações para que a prática de genocídio da juventude negra seja enquadrada como tal, bem 

como a implementação no Brasil do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 
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1. DELINEAMENTO HISTÓRICO: CRIMINOLOGIA E MATERIALIZAÇÃO DO 

RACISMO 

 

A criação de técnicas punitivas que emolduram a contemporaneidade foi delineada aos 

poucos, sedimentando-se a criminologia por meio de construções sociais. É justamente no 

campo da criminologia que se encontra a Escola Liberal Clássica na Europa do século XVIII.  

Autores como Jeremy Bentham, na Inglaterra e Cesare Beccaria, da Itália, foram algumas das 

grandes personalidades que deram seu contributo para a formação de uma nova linha de 

pensamento criminológico. 

Há que se reconhecer também que esta Escola nasceu também como tentativa de se 

contrapor às práticas punitivas adotadas pelo antigo regime. Para tanto, tratando-se de um 

processo político que adveio para irromper com aquilo que já não mais correspondia com as 

necessidades de ordem das sociedades da época é que a criminologia modifica a sua política 

criminal.  

Neste sentido, é entre os séculos XVIII e XIX que a Escola Positiva, através 

das produções não só de Lombroso, Ferri e Garófalo, mas também de Gabriel Tarde e 

outros, passa a considerar o delito também como um ente jurídico. Ainda que traga 

consigo a reflexão de que este fato não deve ser classificado somente como uma ação 

realizada pelo indivíduo, mas deve-se também prezar pela procura da causa nos fatores 

biológicos, psicológicos e sociais deste (BARATTA, 2014).  

Dentre estes teóricos, é indispensável pontuar as pesquisas de Lombroso, que 

sustentou a tese do determinismo biológico, que faz uso de explicações patológicas para 

justificar a criminalidade. O referido cientista compreendia que a causa da delinquência 

advinha das características físicas e antropomórficas do indivíduo, indicando que a 

ocorrência do delito era apenas uma manifestação dessa propensão para o crime.  

As influências desse positivismo na ciência criminológica e penal 

possibilitaram uma leitura subalternizada do ser humano, a partir do momento em que 

se preocupou em categorizar a humanidade com enfoques bioantropológicos. Foi essa 

tendência compreensiva que influenciou decisivamente o campo penal e criminológico, 

não somente na Europa, mas realizando uma transposição dessas ideias para a América 

Latina. 

Consequentemente, esse enfoque abriu margem para a naturalização de discursos 

perversos que foram amplamente sedimentados na construção do sistema penal dos países da 

América Latina. Ainda hoje estão intensamente presentes, seja por meio das práticas arbitrárias 

da polícia, seja pelo perfil daquele que o cárcere absorve com maior facilidade, qual seja, a 
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população negra por se encontrar em situação de vulnerabilidade em diversos setores da 

sociedade. Por esse motivo, é possível considerar que “o positivismo configurou, modelou o 

poder punitivo e suas nacionalidades, programas e tecnologias governamentais na América 

Latina” (BATISTA, 2014, p. 47). 

 

1.1 IDENTIDADES E DIFERENÇAS EM CONTEXTOS DE RACISMO À 

BRASILEIRA 

 

A partir do exposto, optamos por analisar, por meio de uma leitura embasada em 

conceitos sociológicos e antropológicos a relação entre identidade, racismo e genocídio. Assim, 

estabelecemos o pressuposto de que a identidade é uma construção histórica, contextual e 

relacional (SILVA, 2005) e que o processo de identificação passa pelo contraste entre quem 

somos e quem não somos, é no contexto da diferença que somos classificados.  

Oracy Nogueira (2006) estuda os racismos e seus desdobramentos e conclui que no 

Brasil existe um “racismo de marca”, em que a cor da pele e textura do cabelo e outras 

características fenotípicas são usadas para definir se o sujeito é ou não negro.  Desta 

perspectiva, quem mais se aproxima fenotipicamente em maior escala do fenótipo negro são, 

por consequência, tratados de maneira inferiorizante e discriminatória. De modo que, são essas 

características que vão determinar quem é mais ou menos negro e quem deve ser mais ou menos 

estigmatizado racial e socialmente. 

 

Existe uma disposição desfavorável, culturalmente condicionada, em relação 

aos membros de uma população, aos quais se têm estigmatizado, seja devido 

à aparência, seja devido a toda ou parte da ascendência étnica que se lhes 

atribui ou reconhece. Quando o preconceito de raça se exerce em relação a 

aparência, isto é, quando toma por pretexto para as suas manifestações os 

traços físicos do individuo, a fisionomia, os gestos, o sotaque, diz-se que é de 

marca, quando basta a suposição de que o individuo descende de certo grupo 

étnico para que sofra as consequências do preconceito, diz-se que é de 

origem. (NOGUEIRA, 2006, p. 292). 

  

A formação da identidade molda-se no ambiente que fornecerá sentido às 

experiências ali realizadas, com a possibilidade de optar entre várias identidades que 

podem se constituir, se modificar, entre outros moldes possíveis que as culturas 

oferecem, seja pelas inúmeras representações simbólicas que estão disponíveis ou pelas 

próprias relações sociais (WOODWARD, 2005). 

 Nesse sentido, a constituição das identidades se dá através de uma gama de 

possibilidades que se entrecruzam com diversos campos, dentre eles: o cultural, o social e o 

econômico, como bem elucida a supracitada autora, “a identidade marca o encontro de nosso 
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passado com as relações sociais, culturais e econômicas nas quais vivemos agora. A identidade 

é a intersecção de nossas vidas cotidianas com as relações econômicas e políticas de 

subordinação e dominação”. (WOODWARD, 2005, p. 19-20). 

Essa exclusão, que aponta características supostamente superiores, acontece em 

decorrência de existir um momento histórico particular em que se preocupou 

estrategicamente em classificar e demarcar as identidades, hierarquizando com base nas 

diferenças contrastivas. Portanto, a distinção e, ao mesmo tempo, a afirmação da 

existência dessas diferentes identidades possuem um lugar específico no tempo 

histórico que as delineou.  

A partir do que foi até aqui exposto podemos depreender que ao certificar a 

figura da identidade e da diferença, consequentemente ocasiona-se a inclusão e 

exclusão, pois na medida em que afirmamos o que “somos”, automaticamente dizemos 

o que “não somos” (SILVA, p. 82).  

Esse traçado da diferença, marcada com a construção da identidade, traz 

consigo sistemas de classificação, como bem coloca Katheryn Woodward (2005 p. 39-

40) ao afirmar que “um sistema classificatório aplica o princípio da diferença a uma 

população de uma forma tal que seja capaz de dividi-la (e a todas as suas características) 

em ao menos dois grupos opostos – nós/eles; eu/outro”.  

É justamente a partir dessa classificação social, somada a fatores históricos, 

econômicos e culturais que a representação do corpo negro possui uma valorização 

diferenciada, ocupando, por consequência, o “perfil indesejado” (FLAUZINA, 2006). 

Tratando-se de pontualidades históricas, muito se sabe que a escravidão no período 

colonial no Brasil deixou fortes heranças de discriminações, retumbando ainda hoje a 

dificuldade que se tem em assegurar uma igualdade formal perante as relações 

estabelecidas em nossa sociedade. 

A partir da noção de identidade e diferença, analisamos a criminalização e o 

consequente genocídio da juventude negra, formatados em ideologias racistas e práticas 

exterminadoras que possuem como arcabouço basilar as concepções do racismo tão 

entrelaçado nas relações cotidianas no Brasil. 

Compreender o mecanismo de funcionamento do racismo é imprescindível 

para conceber historicamente a criminalização racialmente orientada. Nesse sentido, ao 

contemplar a história com a finalidade de justificar acontecimentos do presente, é 

possível rever uma gama de acontecimentos que possibilitaram a construção de outros e, 
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assim, a formação de conjunturas que se entrelaçam e produzem intervenções, seja no 

tempo presente ou futuro.  

Nesse analisar e narrar de acontecimentos de tempos anteriores, é com 

profundo conhecimento de seu tempo que William Edward Burghardt Du Bois acentua 

a hostil reconstrução do Sul dos Estados Unidos, em decorrência da liberdade dos 

negros e sua inteira exclusão social e, já em meados do século XX, este escritor já 

elucidava que “o problema do século XX é o problema da barreira racial” (DU BOIS, 

1999, p. 64).  

Um século após a afirmação de Du Bois, a sua sentença ainda ecoa e reafirma 

uma forte permanência do racismo, ainda que de maneira “sofisticada”, que não permite 

modificar substancialmente as relações raciais constituídas no Brasil. Ainda que a 

análise de Du Bois possua como conjuntura as relações raciais dos Estados Unidos, o 

seu pensamento muito contribuiu para a compreensão das relações raciais que 

perpassam os mais variados contextos, com seus trejeitos diferentes em decorrência do 

histórico de cada lugar. 

É possível observar que no Brasil muitas relações conflitivas atuais são 

remetidas ao período escravocrata. Observamos que as estruturas que possibilitaram um 

modelo de hierarquização trataram de assegurar a predominância do poder nas mãos de 

uma elite branca que se manteve dominante, o que possibilitou que o racismo atuasse 

essencialmente de maneira silenciosa, 

 

As sociedades que vieram a construir a chamada América Latina foram as 

herdeiras históricas das ideologias de classificação (racial e sexual) e das 

técnicas jurídico-administrativas das metrópoles ibéricas. Racialmente 

estratificadas, dispensaram formas abertas de segregação, uma vez que as 

hierarquias garantem a superioridade dos brancos enquanto grupo dominante 

(FLAUZINA, 2006, p. 31, apud GONZALEZ, 1988, p. 69). 

 

Compreendemos, a partir desta concepção, que o racismo está presente nas 

bases de sustentação do processo histórico latino americano de um modo geral. Ao 

considerarmos que no Brasil o racismo é fundamentalmente ativado em razão das 

características fenotípicas como a cor da pele, e/ou a textura do cabelo, nos habilitamos 

a pontuar a condição atual da juventude negra acerca de sua classificação de perfil 

criminoso pela sociedade, partindo de uma explicação com viés criminológico. 

 

1.2 PARADIGMAS DA REAÇÃO SOCIAL OU DO ETIQUETAMENTO 
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Diante de grandes conflitos sociais, a sociedade reage construindo a figura 

daquele que, do ponto de vista social, enquadra-se como criminoso. Por consequência, 

essa compreensão classificatória vem a refletir nos procedimentos penais criados para 

reprimir e controlar indivíduos que assim são enxergados. O resultado é a 

criminalização e exposição potencial de pessoas comuns a um sistema intencionalmente 

criado para deslegitimar a sua existência e luta. Isto que, a concepção dessa 

criminalidade advém de situações sociais e políticas que viabilizaram toda uma estrutura 

que fora forjada no racismo colonizador.  

A criminologia demonstra que o entendimento firmado é que a figura do crime 

não é um elemento pré-constituído, mas sua raiz advém da reação social que possibilita 

a criação de uma rotulação de criminoso (FLAUZINA, 2006). Na medida em que se 

fixa essa conjuntura do ser “criminoso”, pode-se automaticamente perceber, sem 

dificuldade, a materialização do etiquetamento desse indivíduo. Assim, ocorre a 

“criminalização discricionária de determinadas atitudes e indivíduos. Nessa perspectiva, 

a criminalidade é construída com base numa classificação de condutas por determinado 

nicho social que impõe o catálogo a todos os membros da sociedade” (FLAUZINA, 

2006, p. 19).  

Perante a constatação do grande índice de assassinatos de jovens negros e, ao 

analisarmos as ações empreendidas pelos meios de controle, podemos verificar quão 

eficiente tem sido a materialização do etiquetamento no sistema jurídico penal. Desta 

maneira, é possível notar o quanto o racismo contribuiu no engendramento do sistema 

penal dentro de toda a arquitetura formulada para a criminalização discricionária 

surgida nesse cenário do paradigma da reação social.  

Esse processo de estigmatização (GOFFMAN, 1988) do indivíduo, cunhado 

conforme as reações sociais pautadas por interesses, relações de poder estabelecidas e 

elementos considerados inferiorizantes, traz como o “etiquetamento” e “desviante”. 

Essas denominações referem-se àquele que cometeu ato desaprovável para os demais, 

onde tal infração é fruto da “desviação” a ele inerente e por ele praticada. Esse desvio é 

precedido, para além da reação social, da variação que se dá caso a caso, momento em 

que entra em questão o julgamento conforme uma clivagem racista, classista, sexista e 

tantas outras que dizem respeito a segmentos vulneráveis presentes em nossa sociedade 

(FLAUZINA, 2006). 

Assim, ao analisar esses referenciais da criminologia, à luz de situações da 

realidade, inferimos que o sistema penal não foi criado com a finalidade de enquadrar 
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todos os deliquentes e seus consequentes delitos. Antes, existe uma seletividade que irá 

garantir a permanência e manutenção desse sistema punitivo, uma vez que o mesmo está 

à mercê da orientação do grupo que tem o poder de classificação dos sujeitos 

sociais/raciais. Tal colocação possibilita compreender que a própria sistemática penal 

possui uma edificação completamente intencional na medida em que as relações de 

poder advindas do paradigma social o estruturam, ocasionando, portanto, uma lógica 

também de impunidade (FLAUZINA, 2006).  

Esse é o pré-julgamento em que a juventude negra é submetida, seja pelas 

instituições do Estado e órgãos de controle, por qualquer indivíduo ou até por ele 

próprio que acaba por sedimentar os estigmas a ele taxados pela sociedade. Tais 

estigmas produzem efeitos cruéis que variam desde implicações psicológicas até 

interferências no desenvolvimento integral dos sujeitos como na sua educação, na busca 

de empregos, na garantia básica de seus direitos basilares para a mínima garantia de 

qualidade de vida. São estigmas perpetuados intencionalmente e que possuem um 

grande ranço histórico de nossa trajetória escravocrata para com esse segmento racial.  

O sistema penal e demais órgãos que o compõe é, portanto, um mero 

instrumento para atender as vontades de determinado segmento social, deixando, por 

consequência, de ser um instrumento de controle que deveria defender o tratamento 

igual perante a lei. É perceptível que o sistema penal, fruto de valores morais e éticos da 

sociedade e resultado de parâmetros sociais, age como um instrumento seletivo com 

elevado grau de intencionalidade para com os incriminados e acusados.  

Desta forma, é a partir da reação social e do etiquetamento que se produz a 

seletividade e a consequente clientela do sistema penal de maneira naturalizada e 

silenciosa, haja vista os mecanismos institucionais serem fundamentais para privilegiar 

um segmento em detrimento do outro. 

 

2. GENOCÍDIO DA JUVENTUDE NEGRA EM DADOS. HOMICÍDIO NA 

REGIÃO CENTRO-OESTE: POPULAÇÃO JOVEM NEGRA E POPULAÇÃO 

JOVEM BRANCA 

 

De acordo com o Mapa da Violência 2014: Os Jovens do Brasil, fazendo um 

comparativo das taxas de homicídios no contexto internacional, o cenário brasileiro 

demostra uma triste realidade, seja comparando com países de alta, média e até mesmo 

de baixa renda. No ranking dos países com maiores taxas de homicídios, El Salvador 
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encontra-se em primeiro lugar, com taxa de 62,4 homicídios por 100 mil habitantes na 

população total. No sétimo lugar, o Brasil se apresenta com taxa a de 27,4 de 

homicídios. No que diz respeito ao quantitativo de homicídios na população jovem, El 

Salvador continua encabeçando o ranking, com taxas assustadoras de 119,6 e o Brasil 

ocupa a oitava posição, com taxas de 54,5 homicídios de jovens por 100 mil habitantes 

(WAISELFISZ, 2014, p. 59-60). 

Desse quantitativo, os segmentos que mais prevalecem nessas estatísticas são 

aqueles que de alguma forma são os mais vulneráveis e criminalizados. Os dados do 

referido mapa apontam que a juventude negra é a grande vítima e protagonista nesses 

índices de homicídios, conforme será demonstrado nas tabelas 1 e 2. 

Isto posto, verificamos que com base na constituição dos parâmetros da 

criminologia, no processo de etiquetamento da população negra e nos altos índices de 

homicídios que foram ressaltados, a existência de uma lógica na criminalização e o 

consequente extermínio da juventude negra. Isto porque essse segmento sócio-racial 

encontra-se, sob as justificativas anteriormente expostas, como o principal alvo de 

extermínio.  

Os dados disponíveis no Mapa da Violência 2014: Os Jovens do Brasil 

apontam para um constante crescimento do índice de mortalidade da população negra. 

O documento em tela faz parte de uma série de outros mapas que vêm sendo 

desenvolvidos desde 1998, com o intuito de mapear e evidenciar os índices de violência 

na sociedade brasileira, apontando um panorama da letalidade vivenciada pela 

juventude no Brasil. O mapa da violência acessa dados também do Sistema de 

Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM) a partir do ano de 2002, pois 

anteriormente o preenchimento desse dado classificatório era deficiente. 

Atualmente, o SIM do Ministério da Saúde, apresenta dados que evidenciam 

cor, idade, nível de escolaridade e região. Ademais, tratando-se aqui de juventude, 

importante salientar que a juventude, de acordo com o Mapa da Violência 2014, é 

composta por pessoas com idade entre 15 e 29 anos, conforme preceitua o Estatuto da 

Juventude, que considera, em seu parágrafo primeiro, para efeitos de lei, jovens as 

pessoas que tenham entre 15 e 29 anos de idade. 

Ademais, importante ressaltar que o somatório das categorias preto e pardo 

correspondem à categoria negro, uma vez que para a elaboração do Mapa preservaram 

as mesmas categorias utilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 



 

141 

 

(IBGE). Desta forma, preto e pardo são categorias censitárias e negro é uma categoria 

analítica adensada pelos pertencimentos que subsidiam as identidades. 

Ao avaliar o quantitativo de homicídios de jovens na região Centro-Oeste, 

observamos a disparidade do Estado de Goiás com um grande número de homicídios 

em comparação com as outras unidades federadas da região. Diante dessa disparidade, 

uma questão que não quer se calar é se as políticas de segurança pública aplicadas no 

Estado estão surtindo o seu devido efeito ou, ao contrário, se não estão apresentando 

soluções diante de um possível quadro de inexistência de políticas eficazes para o 

combate da violência? 

Uma outra estratificação também urge com características seletivas bastante 

incômodas, qual seja, o critério cor: 

 

Tabela 1. Taxa de homicídios (por 100 mil) na população branca jovem no Brasil e 

na região Centro-Oeste. 2002/2012. 

UF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

DF 23,5 23,3 26,9 22,1 15,8 24,3 23,1 23,8 19,9 23,6 17,7 

GO 35,0 28,7 36,1 32,3 27,8 32,5 32,6 29,0 29,2 34,9 46,9 

MT 46,4 41,5 40,7 37,2 35,4 32,5 31,1 35,9 33,4 29,7 37,1 

MS 43,0 49,6 37,2 33,0 39,4 33,4 40,4 44,0 30,1 27,1 22,6 

Centro 

Oeste 

36,5 34,2 35,6 31,5 29,3 31,2 32,1 32,3 28,4 30,3 34,7 

Brasil 41,9 42,1 37,3 33,7 33,5 30,6 30,8 31,1 29,2 28,5 29,9 

  Tabela reelaborada a partir dos dados do Mapa da Violência 2014. 

 

 

Tabela 2. Taxa de homicídios (por 100 mil) na população negra jovem no Brasil e 

na região Centro-Oeste. 2002/2012. 

 

UF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

DF 111,52 122,0 113,4 101,2 106,7 107,0 112,4 126,3 106,3 106,8 116,5 

GO 52,0 56,0 61,4 66,2 66,4 63,0 80,5 77,2 89,3 97,5 119,5 

MT 67,2 66,2 63,4 62,8 66,3 57,3 66,5 70,8 69,9 69,0 77,5 

MS 61,3 66,4 65,0 61,9 58,1 66,0 60,5 63,9 52,2 61,2 60,3 

Centro 

Oeste 

68,4 72,5 72,4 71,5 72,9 70,5 80,4 83,1 82,5 87,2 100,3 

Brasil 77,7 79,3 76,3 75,4 76,1 74,4 78,0 77,6 78,3 75,6 82,3 

  Tabela reelaborada a partir dos dados do Mapa da Violência 2014. 
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Podemos observar que em quase todos os estados da região Centro-Oeste 

ocorreu diminuição nas taxas de homicídios de jovens brancos no período em análise 

(2002-2012) e que, consequentemente, houve uma elevação nas taxas de homicídios de 

jovens negros.  

Desta maneira, ao analisarmos a discrepância dos dados acima expostos, é 

incontestável que os caminhos do homicídio no país têm tomado um viés racial, 

evidenciando uma estruturação de genocídio para com o segmento jovem negro. 

Dolorosa afirmação faz questionar qual o elemento coordenador de todo esse arcabouço 

de extermínio impregnado nos ideais de quem representa órgãos de controle, bem como 

da população que legitima estas ações em nome de sua segurança e da ordem pública, 

com evidente ausência de crítica. 

A intencional perpetuação do racismo no aparato penal somente evidencia que 

esse sistema fora construído com profundas influências racistas predominantes desde o 

período da colonização aos dias atuais. Um exemplo é a criminalização da prática da 

capoeira no Código Penal de 1890 que evidencia abertamente a negação da cultura 

pertencente aos negros escravizados, a partir do momento em que se vislumbrou que 

este esporte lhes dava coragem e autoestima: 

 

A repressão à capoeira teve diversas fases, desde a simples 

proibição, passando pela aplicação dos açoites até ser tratada 

como uma questão de Estado pelo regime republica- no, que a 

enquadrou como crime no Código Penal da República em 1890. 

Antes de chegar a esse ponto, antecederam- se muitos conflitos 

entre os capoeiristas e a polícia. (ABREU, 2008, p. 41).  

 

Ademais, a própria Constituição do Império do Brasil de 1824 não fazia 

qualquer menção aos africanos escravizados, excluindo-os, desta forma, de qualquer 

possibilidade de pertencimento ao cenário dos direitos. 

Essa é somente uma demonstração de como o aparato jurídico de um modo 

geral tem sido utilizado como instrumento para práticas discriminatórias e genocidas, 

justificadas por meio de intensa necessidade de cada vez mais aparelhar a segurança 

pública. Assim, ante o exposto, somente resta concordar com a afirmação de Ana Luiza 

Pinheiro Flauzina (2006, p. 30), ao nos elucidar que “o racismo é o fundamento que 

justifica a existência de sistemas penais de caráter genocida em nossa região”. 

 

2.1. CIFRAS OCULTAS QUE OCULTAM VÍTIMAS 
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Os crimes que os órgãos do sistema penal e pesquisas de instituições estatais 

chegam a ter conhecimento não condizem com o quantitativo real dos crimes que 

ocorrem no Brasil. Assim, “a taxa de criminalidade é pelo menos três vezes maior do 

que os números oficiais, e deve ser consideravelmente mais alta, visto que as próprias 

pesquisas de vitimização apresentam uma cifra oculta substancial de crimes não 

relatados aos pesquisadores” (YONG, 2002, p. 65). 

Essa cifra oculta entre um componente e outro é originada de vícios que 

cerceiam os atos humanos. É de se dizer, portanto, que essa diferença abissal é um 

produto “universal, mesmo nos países de ampla cidadania, e não tem servido para 

invalidar a contabilidade oficial porque se considera que a criminalidade registrada, em 

cada país, [...] é também aquela que provoca maior reação social” (MISSE, 2011, p. 86). 

Deste modo, essas cifras ocultas alertam para o problema das estatísticas 

oficiais, as quais são eficientes para medir a criminalidade aparente, mas não a real. Eis 

o cerne da questão, pois, partindo dessa identificação seletiva, a figura da 

criminalização de muitos extratos sociais vem sendo forjada sob um viés preconceituoso 

e generalista. 

A partir dessas discussões, evidenciado fica o quão importante é a introdução 

de alguns quesitos, tal qual cor/raça, nos instantes de preenchimento de formulários nos 

quais são mensuradas criminalidades, ou nos quais são produzidos dados para pesquisa. 

É a partir da visualização, ou da saída de um campo obscurecido, que segmentos sociais 

inteiros, como os raciais, por exemplo, conquistam a possibilidade de afirmação da 

diferença o que os leva à consolidação de identidades e emergência como sujeitos de 

direito.  

 

3. JUVENTUDE NEGRA E DIREITOS HUMANOS  

 

Diante do contexto de criminalização da juventude negra, é patente que a luta 

pela vida desse segmento, juventude negra, deve ser discutido no âmbito dos direitos 

humanos. Os grupos mais vulneráveis na perspectiva sócio-racial, de gênero e 

etnicamente falando, quais sejam: homossexuais, mulheres, negros e jovens pobres são 

os mais expostos ao quadro de violências policiais, urbanas e domésticas. Basta 

observar os dados expostos de maneira geral nos Mapas da Violência 2014 produzidos 

com o apoio do governo federal para encarar a realidade dos fatos. 
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A Constituição Federal de 1988 é um marco jurídico representativo da 

transição da ditadura militar instalada no Brasil por 21 anos, para um novo momento de 

redemocratização no país, trazendo em sua essência a institucionalização dos direitos 

humanos para o topo do ordenamento jurídico brasileiro. Em seu art. 5º, §§ 1º e 2º 

dispõe a paridade entre as normas constitucionais e os tratados internacionais, 

reconhecendo-os como normas constitucionais. 

Diante do cenário de mortes com evidente seletividade racial e etária, já 

problematizado neste artigo, demonstrando a consequente violação de direitos, é 

importante salientar o que preconiza a Convenção Para a Prevenção e Repressão do 

Crime de Genocídio de 1948, ratificada pelo Brasil em 1952. Este documento, em seu 

art. 2º, caput, conceitua genocídio como os atos violentos cometidos contra grupos ou 

pessoas em decorrência de sua etnia, religião e raça. Estes atos são: “a) assassinato de 

membros do grupo; b) atentado grave à integridade física e mental de membros do 

grupo; c) submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão a sua 

destruição física, total ou parcial.” (BRASIL, 1952). 

O Tribunal Penal Internacional, uma corte de última instância, permanente e 

independente para julgamentos de pessoas acusadas nos crimes de interesse 

internacional, é regido pelo Estatuto de Roma, adveio justamente com a finalidade de 

julgar e punir quatro tipos de crimes: os crimes de genocídio; crimes contra a 

humanidade; crimes de guerra e crimes de agressão. Sua definição de genocídio segue a 

mesma linha de conceituação do art. 2º da Convenção anteriormente comentada. 

Todavia, apesar de ratificado no ordenamento jurídico brasileiro, o Estatuto de Roma no 

Brasil segue sem a devida implementação (SILVA, 2009). 

Diante da situação de descaso com essa legislação internacional, ainda que 

tenha sido ratificada pelo Brasil, houve a necessidade de criação do Projeto de Lei n. 

4.088/2008 para a implementação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional 

na legislação nacional. Destacamos que o Projeto de Lei n. 4.088/08 dispõe sobre o 

crime de genocídio, define os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os 

crimes contra a administração da justiça do Tribunal Penal Internacional. Entretanto, 

vale ressaltar que tal projeto ainda continua em andamento na Câmara dos Deputados. 

Na tentativa de vir a somar com a construção do Projeto de Lei 

supramencionado, a Anistia Internacional no Brasil produziu o documento de 

Implementação do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional na Ordem Jurídica 

Brasileira, elencando inúmeras recomendações e indicando um mecanismo de como o 
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Estatuto de Roma poderia ser implementado. Destacamos que a Anistia Internacional 

diz respeito a um movimento com apoiadores globais que realiza ações e campanhas 

para promover o reconhecimento internacional dos Direitos Humanos, para que estes 

sejam respeitados. No Brasil a Sede da Anistia Internacional foi inaugurada em 2012. O 

Projeto de Lei n. 4.088/08 tem como propósito a instituição de normas processuais 

peculiares, ressaltando sobre a cooperação com o tribunal Penal Internacional. 

Ademais, em termos de legislação nacional, o genocídio também é 

criminalizado no Código Penal desde 1984
57

, art. 7º, inciso I, alínea “d”. Todavia, 

necessário se faz uma releitura das novas conjunturas e de um trato mais específico para 

com o crime de genocídio, muito bem evidenciado pela atual vivência destas práticas 

para com a juventude negra. 

Herdeiros de uma trajetória histórica de colonização e de ideais e concepções 

ocidentais, é importante frisar que os direitos não foram igualmente concebidos nas 

diferentes sociedades modernas. Não poderiam os países marcados por essa trajetória de 

colonização, diante tantos problemas vivenciados com o período escravocrata e as 

consequências dele, sedimentar os direitos tal qual como outros países, que inclusive, 

enquanto metrópole de suas colônias (SANTOS & CHAUÍ, 2013).  

Esse contexto de colonização é responsável pelo retardamento nos processos de 

garantia de direitos. Tal cenário ainda colaborou para a perpetuação de relações de 

poder alicerçadas em uma evidente divisão social. É nessa perspectiva que “enquanto 

discurso de emancipação, os direitos humanos foram concebidos para vigorar apenas do 

lado de cá
58

 da linha abissal, nas sociedades metropolitanas” (SANTOS & CHAUÍ, 

2013, p. 44).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo intencionou, entre outras questões, promover algumas 

análises sobre os altos índices de mortalidade entre a população jovem negra. Com a 

realização da análise de alguns dados do Mapa da Violência 2014 à luz de uma teoria 

interdisciplinar mínima, observamos que um dos maiores males das sociedades atuais 

adveio das práticas colonizadoras e o desejo de dominação de outros povos que tinham 
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58 Os autores referem-se ao “lado de cá” quanto à sociedade ocidental européia. 



 

146 

 

culturas constituídas por riquezas diferentes. A categorização racial de cunho 

preconceituoso e exaltação de uma raça em detrimento de outra (ou outras) ocasionou o 

racismo, uma ideologia segregacionista que culminou na reprodução de estereótipos 

negativos da identidade da população negra. 

No Estado de Goiás, a situação da violência que vitima a juventude negra faz 

com que Goiás esteja como o 9º estado mais violento do país. Este quadro de genocídio 

não só no estado como em todo o país, é um apelo de que precisamos incluir cada vez 

mais na agenda nacional uma prioridade aos segmentos mais vulneráveis, como os 

jovens negros. Urge a necessidade de que as políticas públicas não se restrinjam ao 

campo formal, mas que consigam atingir a sua finalidade e possam romper com o 

silenciamento dessas estatísticas que expõem o Brasil como um dos países mais 

violentos e inseguros do mundo, sobretudo para a juventude negra. 

 A organização dos movimentos sociais, apontando para questões cotidianas 

que violam os Direitos Humanos merecem atenção especial por seu potencial de 

denúncia e pressão pela efetivação de políticas públicas pontuais e específicas. Os 

movimentos sociais resguardam ainda o poder de sensibilização da população brasileira, 

uma vez que evidenciam a necessidade de que as instituições do Estado realizem de 

maneira abrangente e democrática a sua finalidade, qual seja, a de contribuir com a 

garantia dos direitos individuais e coletivos, promovendo a tão almejada igualdade e 

justiça social. 
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Resumo: O presente artigo busca refletir sobre a efetividade do princípio da função social da propriedade 

no Bairro João Francisco na Cidade de Goiás. A função social encontra-se referenciada na Constituição 

Federal de 1988 (art.182, §2º) como um princípio basilar que visa substituir os interesses individuais 

pelos interesses sociais e coletivos. E ao referir-se à propriedade urbana, busca assegurar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar coletivo de seus habitantes. A 

regulamentação do texto constitucional que trata da efetivação desse princípio está contemplada na Lei 

10.257/2001 (Estatuto das Cidades), que vai além, ao buscar ampliar seu entendimento, atribuindo-lhe 

outras finalidades, como: bem coletivo, segurança, bem-estar dos cidadãos e o equilíbrio ambiental. Para 

a sua elaboração foram abordadas diferentes concepções teórico-metodológicas a respeito da função 

social da propriedade urbana, referenciadas ao final da pesquisa. A realidade observada através da 

pesquisa empírica e documental possibilitou uma percepção da relevância da problemática, face às 

nefastas consequências para a sociedade, dentre outras: do individualismo que leva ao descaso do bem 

coletivo, os problemas relacionados à infraestrutura urbana, o desrespeito às normas vigentes que regulam 

o direito de propriedade e a relação com o meio ambiente. 

 

Palavras-Chave: Sociabilidade; Coletividade; Função Social; Propriedade Urbana.  

 

 

 INTRODUÇÃO 

 

O conceito jurídico de propriedade acompanha as mudanças pelas quais a 

sociedade enfrenta ao longo do tempo. Portanto, tal conceito varia de acordo com a 

doutrina e o sistema positivo de cada época e região. Embora o conceito desse princípio 

seja relativo e flexível, o direito de propriedade pode ser analisado a partir de dois 

aspectos: um estrutural e o outro funcional. 

O aspecto estrutural é o que mais recebe a atenção da doutrina e se refere aos 

poderes do proprietário de usar, gozar e dispor da coisa, além de reivindica-la contra 

quem a possua injustamente. Esse aspecto é composto por um elemento interno, ou 
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econômico, e por um elemento externo, ou jurídico. O primeiro elemento se dirige aos 

poderes de usar, gozar e dispor da coisa por parte do proprietário, enquanto o segundo 

elemento determina os meios de defesa previstos pelo ordenamento jurídico para tutelar 

os proprietários contra condutas externas indevidas. Tais meios possuem eficácia erga 

omnes visto que, dentro de uma sociedade, o respeito à propriedade alheia é tido como 

uma norma de conduta social.  

Já o aspecto funcional é a ideologia do direito de propriedade, isto é, é o papel 

que a propriedade desempenha em determinada sociedade. Por isso, é correto afirmar 

que a propriedade sempre possuiu uma função dentro da sociedade, porém tal função 

muda de tempos em tempos, seguindo os princípios e valores presentes em certa 

sociedade em uma determinada época. Assim, a propriedade só passa a ter uma função 

social quando é instituído o Estado social, no qual ela passa a servir como um 

instrumento para se alcançar uma sociedade mais justa e igualitária, e a ser prevista pelo 

ordenamento jurídico do país. 

O conceito de propriedade, atualmente, se baseia mais na finalidade econômica e 

social do bem sobre a qual incide. Portanto, o princípio da função social da propriedade 

constitui a substância do direito de propriedade e não se dirige apenas ao seu exercício. 

Tal fato só possível a partir da CF/88, a qual gerou inúmeras mudanças no ordenamento 

jurídico brasileiro, dentre as quais uma nova dinâmica do direito de propriedade e de 

seus limites. 

Assim, este estudo teve por escopo analisar através da pesquisa exploratória, 

documental, de imagens fotográficas e das entrevistas semiestruturadas o alcance do 

princípio da função social no bairro João Francisco na cidade de Goiás.  

 

A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – BREVE HISTÓRICO 

 

Durante todo o processo de formação e consolidação do Direito, a relação 

homem-propriedade foi objeto de diversas constituições nacionais e legislações em 

diferentes países. Tal relação passou por inúmeras mudanças ao longo dos anos ao 

ponto dela deixar de ser um direito absoluto e individualista, para se tornar um direito 

pautado pela sua função social. 

No Direito Romano, a propriedade era estabelecida como um direito absoluto, a 

qual se encontrava sujeito ao poder ilimitado do proprietário. Tal direito se fortaleceu 

com o Estado liberal burguês, principalmente a partir do Código Napoleônico, que 
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pregava o individualismo e defendia que o acúmulo de riqueza era sinônimo de poder e 

sucesso. Somente com o Estado intervencionista que a propriedade passou a ganhar uma 

função social dentro da sociedade, nesse sentido: “Deve o proprietário exercer seu 

direito de modo a realizar o interesse social, sem, entretanto, eliminar o domínio privado 

sobre o bem, sendo-lhe asseguradas as faculdades do uso, gozo e disposição” (GOMES, 

2004). 

A Igreja Católica teve um papel fundamental na relação homem-propriedade à 

medida que a ideia de função social foi primeiramente trabalhada por São Tomás de 

Aquino. Assim, doutrina cristã defendia que o exercício do direito de propriedade deve 

se dar de modo mais solidário e em prol do coletivo
63

. 

Por outro lado, Leon Duguit (apud GOMES, 2004) foi o primeiro grande 

pensador que defendia o fato de a propriedade gerar para seu proprietário a obrigação de 

empregar esta riqueza no interesse da sociedade. Para ele, o conceito jurídico de 

propriedade acompanhava as contínuas mudanças ocorridas na sociedade como uma 

forma de assegurar o seu relevante papel econômico. Por isso, com a instauração do 

Estado social a propriedade deixou de ser considerada apenas como um direito 

individual e passou a possuir uma função social. A partir disso, Duguit defendia a 

necessidade de serem feitas legislações, as quais ainda eram inexistentes, para regular o 

uso desse direito de propriedade, impondo, dessa forma, limites para tal direito e que 

também obrigassem o seu titular a cumprir com a utilidade econômica e social. 

Para o pensador francês, a função social da propriedade: 

 

A propriedade deixou de ser o direito subjetivo do indivíduo e 

tende a se tornar a função social do detentor da riqueza 

mobiliária e imobiliária; a propriedade implica para todo 

detentor de uma riqueza a obrigação de empregá-la para o 

crescimento da riqueza social e para a interdependência social. 

Só o proprietário pode executar uma certa tarefa social. Só ele 

pode aumentar a riqueza social utilizando a sua própria; a 

propriedade não é, de modo algum, um direito intangível e 

sagrado, mas um direito em contínua mudança que deve se 

modelar sobre as necessidades sociais às quais deve responder 

(DIGUIT apud GOMES, 2004, p. 126).  
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Por fim, a função social da propriedade só começou a ganhar forma a partir da 

Primeira Guerra Mundial, ao ser prevista pela primeira vez na Constituição de Weimar 

em seu art. 153, o qual determinava que a propriedade era garantida pela Constituição e 

que seu conteúdo e limites seriam fixados por lei. Além disso, o referido artigo também 

definia que a propriedade acarretava obrigações e que seu uso deveria ser igualmente 

voltado para o interesse social. 

 

A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NO DIREITO BRASILEIRO ANTES 

DA CF/88 

 

A Constituição Federal de 1824, em seu artigo 179, e a Constituição de 1891, 

em seu artigo 72, se limitaram a definir o direito de propriedade como um direito 

individual e absoluto, seguindo os ideais individualistas do liberalismo burguês 

sistematizado pelo Código Napoleônico. O direito de propriedade só deixava de ser 

absoluto em caso de desapropriação em razão da necessidade pública, ou seja, era uma 

limitação pública a esse direito que possibilitava a transferência do bem para o 

patrimônio público. 

Os dispositivos das duas primeiras constituições brasileiras refletiam o caráter 

político da época, dando preferência ao interesse dos grandes latifundiários sobre o 

interesse coletivo. 

Já a Constituição de 1934 foi influenciada pela constituição mexicana (1917) e 

alemã (1919) e, por isso, trouxe, em seu artigo 113, a garantia do direito de propriedade, 

mas este não poderia ser exercido de forma contrária ao interesse social ou coletivo. Tal 

ressalva, contudo, não foi muito eficaz na prática à medida que a lei complementar 

necessária para a sua regulamentação nunca foi editada. As duas constituições 

mantiveram em seu texto a desapropriação por necessidade pública, o usucapião pro 

labore e a ocupação temporária da propriedade particular. 

Em seguida, a Constituição de 1937 é considerada um retrocesso, pois em seu 

artigo 122 apesar de ter reconhecido o caráter não absoluto do direito de propriedade, 

ele não proibia o exercício contrário aos interesses sociais ou coletivos e transferia à 

legislação ordinária a tarefa de definir seu conteúdo e seus limites. Quanto ao 

intervencionismo estatal sobre a propriedade, essa constituição manteve o determinado 

pela Constituição de 1934, isto é, era admitida somente de forma excepcional, com o 
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intuito de suprir as deficiências da atividade individual e coordenar os fatores de 

produção, visando o interesse da nação. 

Por outro lado, a Constituição de 1946, influenciada pelo Estado social, trouxe 

algumas inovações referentes ao direito de propriedade. Seu artigo 141, §16 trazia a 

garantia do direito de propriedade e introduzia a desapropriação por interesse social 

inspirada no conceito de propriedade como função social. Já em seu artigo 147, tal 

constituição disponha que o uso da propriedade é condicionado ao bem-estar social e 

que a lei poderia promover a justa distribuição da propriedade com igual oportunidade 

para todos, o que concretizava o reconhecimento do princípio da função social da 

propriedade. Esse dispositivo, todavia, teve sua aplicação limitada, se restringido apenas 

ao caráter formal, sem ser colocado em prática visto que as relações sociais existentes 

continuaram a marginalizar os menos afortunados. 

Depois da Constituição de 1946 surgiram legislações regulando mecanismos 

jurídicos de instrumentalização do princípio da função social da propriedade. A Lei nº 

4.132/62 se encarregou de regulamentar as hipóteses de desapropriação por interesse 

social, visando promover uma justa distribuição da propriedade ou condicionar seu uso 

ao bem-estar social. Já a Emenda Constitucional nº 10, de abril de 1964, possibilitou a 

desapropriação de terras rurais com a finalidade de reforma agrária mediante 

indenização com títulos da dívida pública. Por fim, a Lei nº 4.504/64 (Estatuto da 

Terra), de novembro de 1964, determinou as regras para o cumprimento da função 

social da propriedade rural e estabeleceu metas para a reforma agrária e para o 

desenvolvimento da agricultura. 

Por fim, as Constituições de 1967 e 1969, no que se referiram à garantia do 

direito de propriedade, mantiveram o texto da Constituição de 1946. Porém, inovaram 

em relação à ordem econômica e social ao trazerem explicitamente o reconhecimento da 

função social da propriedade em seu artigo 160: “A ordem econômica e social tem por 

fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com base nos seguintes 

princípios: III – função social da propriedade”. 

Além disso, elas trouxeram também a intervenção estatal, o monopólio de 

determinada indústria ou atividade e, por fim, a desapropriação das terras rurais com 

pagamento de títulos da dívida pública. 

 

A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE COMO PRINCÍPIO BASILAR DOS 

INTERESSES SOCIAIS E COLETIVOS 
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A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, 

provocou inúmeras alterações no ordenamento jurídico brasileiro até então vigente. 

Estabelecendo princípios como o da igualdade, liberdade, dignidade da pessoa humana 

e do pluralismo, ela possibilitou que as novas demandas sociais fossem atendidas de 

forma mais eficaz, principalmente por trazer em seu §1º que as normas definidoras de 

direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 

Contudo, a partir do princípio da função social da propriedade tal constituição se 

opôs ao individualismo patrimonial antes existente na sociedade brasileira, pois tornou 

indissociável a função social da propriedade, seja ela urbana ou rural, seja privada ou 

pública. Assim, ela coloca em preferência o interesse social e coletivo sobre o interesse 

particular, subjugando o direito subjetivo do titular em prol do coletivo e exigindo o 

cumprimento da função social no uso de sua propriedade.  

Tanto o direito de propriedade, quanto a função social da propriedade são 

trazidas pela constituição como uma garantia fundamental: 

 
Art. 5° - (...)  
XXII – é garantido o direito de propriedade;  
XXIII – a propriedade atenderá à sua função social. 

 
Porém, também traz como princípios da ordem econômica a função social da 

propriedade, destaca a propriedade privada e a defesa do meio ambiente como dito nos 

termos do art. 170 e incisos da CF. Como dito anteriormente, a função social da 

propriedade se estende também para as propriedades rurais, conforme previsto nos arts. 

184 e 185 da referida carta.  

Por fim, a função social da propriedade também interfere na política urbana, no 

que se refere à ordem econômica e financeira dispostas no Capítulo II do Título VII: 

 

Art. 182 – A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes.  

§2° - A propriedade urbana cumpre a sua função social quando ás exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.  

§4° - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para 

área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do 

proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 

promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

 I – parcelamento ou edificações compulsórios; 

 II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 

tempo; 
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 III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de 

até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real 

da indenização e os juros legais. 

 

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 182 e 183 que regulamentam as 

diretrizes gerais da política urbana, sofreu influência da Lei nº 10.257 de 10 de julho de 

2001 (Estatuto da Cidade). Tal lei trouxe uma atenção especial à questão do meio 

ambiente e da função social da propriedade, que direcionou a elaboração do Plano 

Diretor das diversas cidades brasileiras. Essa influência é notada ao longo do Plano 

Diretor da Cidade de Goiás, GO, podendo-se destacar as seguintes passagens: 

 

Art. 1º - A Política Urbana do Município de Goiás tem por objetivo o 

ordenamento territorial, visando a garantia das funções sociais da cidade e da 

propriedade, em consonância com as diretrizes de desenvolvimento para o 

Município, de forma a promover o bem-estar de seus habitantes. 

Art. 2º - Será realizada a implantação da Política Urbana pelo Poder Público 

Municipal obedecendo-se as diretrizes relativas à ordenação territorial e aos 

instrumentos de intervenção à utilização do solo urbano previstos nesta Lei. 

Art. 3º - São diretrizes da Política Urbana: 

III. A maximização dos potenciais de desenvolvimento para o Município;  

IV.A proteção e a recuperação do meio ambiente natural e construído;  

V. A proteção, preservação e recuperação do Patrimônio Histórico, artístico e 

cultural;  

VII.A definição de estratégias de consolidação revitalizarão e preservação da 

estrutura urbana;  

XI.Saneamento Urbano e disposição do lixo. 

 

 Por fim, é possível concluir que a Constituição Federal de 1988 proporcionou 

inúmeros avanços nas relações sociais presentes entre o povo brasileiro. Porém, muitos 

de seus dispositivos muitas vezes ficam apenas no papel, pois ainda há uma maioria na 

sociedade brasileira que possui uma postura individualista patrimonialista, seguindo os 

ideais burgueses e deixando em segundo plano os interesses sociais ou coletivos. 

 

A CONCEPÇÃO SOCIAL INDIVIDUALISTA FACE À FUNÇÃO SOCIAL DA 

PROPRIEDADE 

 

O modelo de propriedade foi consagrado em bases liberais-individualistas, em 

que se iniciou após o feudalismo, na busca da libertação dos laços político/hierárquicos 

que impediam ou restringiam o acesso aos bens materiais como a propriedade rural e 

urbana, posto que este direito era dado somente àqueles que tinham um “status” social, 

o que deu ao indivíduo uma concepção de ser o sujeito de si mesmo, tão logo, a 

liberdade é vista como um direito natural do indivíduo (MALDANER, 2012). 
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Neste sentido, a propriedade é tida como um meio de garantir esta liberdade 

dando suprimento a autonomia e a vontade do sujeito, dando a este uma ideia de não 

sujeição ao Estado ou a outros indivíduos, além de ser uma extensão da subjetividade 

individual, fundamentada no pensamento de John Locke, que considera que “todo e 

qualquer homem tem uma propriedade inerente a sua pessoa, bem como fruto do seu 

trabalho, e somente ele tem o direito a estes” (LOCKE, 2002; MALDANER, 2012). 

Na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, 

fundamentada em um Estado Liberal, colocou a propriedade como um direito natural do 

homem, em que este é um direito inviolável e sagrado. A propriedade também foi 

colocada como uma “afirmação máxima do direito de propriedade” no Código de 

Napoleão como um direito absoluto (MALDANER, 2012). 

A propriedade é tida como um espaço para se promover as realizações pessoais, 

no qual houve uma ruptura entre o espeço público e o espaço privado, entre o Estado e a 

sociedade civil, logo, a propriedade figura no âmbito do direito privado e como um 

instrumento das liberdades individuais, a propriedade encontra-se imune a qualquer 

intervenção, mesmo as legais (OLIVEIRA, 2004; MALDANER, 2012). 

O Código Civil de 1916, com fortes influências da Constituição vigente de 1891 

fundamenta-se a partir da concepção filosófica do individualismo jurídico, como a 

adoção do capitalismo e do liberalismo. Neste código, em seu art. 524, a propriedade é 

assegurada pela norma como um direito do proprietário de “usar, gozar e dispor de seus 

bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua”, de modo a 

reafirmar a liberdade absoluta do indivíduo em administrar a si mesmo e também seus 

bens (BRASIL, 1916). 

Notadamente, este sistema jurídico individualista do século XIX trouxe à 

sociedade consequências que se contrapõem aos valores de igualdade e universalidade, 

uma vez que deixa grande parte da população à margem de seus direitos, o que gerou 

críticas, como a de León Duguit. Duguit não vê o indivíduo como um ser isolado, visto 

que é componente do corpo social e não pode deixar de exercer sua função na 

sociedade, e isto se relaciona com sua propriedade, que tem uma função social, a qual 

não se liga apenas ao seu proprietário (DETONI, 2008; MALDANER, 2012). 

Para Bobbio, a função social está ligada a uma prestação que um determinado 

órgão deve dar em prol da conservação e desenvolvimento de um organismo, que no 

caso, é a sociedade. Assim, a propriedade urbana tem sua função social que é 

estabelecida na norma e deve ser cumprida pelo seu proprietário. A função social da 
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propriedade está ligada a consagrar a propriedade do indivíduo ao interesse geral, a 

coletividade, assumindo contornos sociais, e deixando as ideias absolutistas, 

individualistas e egocêntricas (OLIVEIRA, 2004; MALDANER, 2012). 

Contudo, mesmo após assumir esses novos contornos sociais, a concepção 

privatista da propriedade não foi deixada de lado pelos indivíduos, o que gera uma 

controvérsia com o ordenamento jurídico, visto que a propriedade apenas como objeto 

de poder e satisfação do indivíduo é meta de muitos indivíduos e manutenção do “status 

quo” vigente na sociedade, e a função social permanece apenas no discurso teórico 

(OLIVEIRA, 2004; DETONI, 2008). 

 
IMPRESSÕES APURADAS A PARTIR DE OBSERVAÇÃO DA REALIDADE - 

CONCEPÇÃO SOCIAL E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA 

NO BAIRRO JOÃO FRANCISCO – CIDADE DE GOIÁS 

 

A história vista por dentro e a concepção social local: o bairro João Francisco  
 

O bairro João Francisco constituiu-se em um importante espaço cultural, 

histórico e econômico da Cidade de Goiás (GO). O seu intenso comércio é merecedor 

de destaque para aqueles que pretendem introduzir-se no imaginário da comunidade que 

se organizou ali. Fernanda Pontes Corrêa
64

 e Leandro Oliveira Lima
65

, em seu artigo
66

, 

trouxeram uma linha de raciocínio que claramente demonstra como o bairro em questão 

tornou-se o centro econômico da Cidade de Goiás, devido a eventualidades como a feira 

e a sua acessibilidade em detrimento das limitações de outras partes da cidade, como o 

Centro Histórico (CORRÊA, LIMA, 2015). 

 Como elucidado por Côrrea e Lima, a falta de acervo histórico faz-nos recorrer 

exclusivamente aos relatos da população entrevistada no bairro João Francisco para 

entender como se deu o início deste. Vinte e seis (26) respostas foram obtidas em uma 

segunda visita ao setor, a partir de questionários quantitativos e qualitativos que fomos 

preenchendo à medida que íamos conversando com os moradores e expondo o propósito 
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do projeto desenvolvido para com o bairro. Dessas respostas muitas convergiram no 

sentido de proporcionar um panorama de como se deu o início do bairro.  

 Segundo o relato de antigos moradores do bairro, antes de se transformar em um 

loteamento urbano, a área era composta por grandes chácaras que, aos poucos foram 

sendo loteadas. Característico do João Francisco, ainda, é a chamada “rua do bordel” 

que seria a atual Rua Santos Dumont, simbolizada pela luz vermelha. De acordo com 

moradora, residente há 12 anos no bairro, “as ruas secundárias eram de família, tinha até 

placa avisando”.  

 Foram feitas questões que possibilitavam a discussão das opiniões e impressões 

daqueles que residem no bairro João Francisco (gráfico 1). Dentre essas questões 

destacam-se em um primeiro momento: o conhecimento de regulamentação para 

construções, uma vez da centralidade do Plano Diretor para o entendimento de como a 

função social permeia diversas determinações legais, como a regulamentação das 

calhas, a área verde etc.; o conhecimento de alguma noção do que se trata a função 

social da propriedade; o conhecimento do processo histórico do bairro; e a existência de 

alguma tradição que mobilize a comunidade. Em seguida, ao analisar o papel do poder 

público é importante notar-se as questões: conhecimento da ação da prefeitura para 

melhorar o bairro; se a prefeitura criou algum empecilho para utilizar a propriedade; e 

se algo incomoda ou chama atenção no bairro.  
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A partir da pesquisa foi possível aferir que 85% das pessoas entrevistadas não 

conheciam regulamentações para as construções. Um relato distinto a respeito do 

conhecimento de regulamentação foi trazido por um morador que disse saber da 

existência de regras para as calçadas, por exemplo, mas que não sabia quais e como elas 

eram, na verdade. Outra duas moradoras relataram que tinham conhecimento da 

existência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO) 

que fiscalizaria as obras. Apenas uma moradora citou o Plano Diretor e ressaltou que ele 

data de 1994 e, portanto, estaria desatualizado. 

Ao serem perguntados se sabiam da existência de alguma tradição que 

mobilizasse a comunidade 42% responderam que sim. Dentre as respostas dadas pelos 

moradores, reiteradas vezes se encontra a Festa de Santa Rita, a feira, os grupos de 

oração da religião católica e evangélica, as festas esporádicas como aniversários, 

casamentos e a festa de São João. Essa relação interpessoal é o que me permite chamar 

a população ali existente de uma comunidade, pois, mesmo que não se fala aqui 

propriamente no uso da propriedade de sua melhor maneira como o aproveitamento 

racional, a preservação do meio ambiente e o bem estar coletivo, uma comunidade que 

abre as portas para uma boa convivência entre si é um ambiente propício para que se 

desenvolva uma consciência coletiva ao redor do conceito de função social da 

propriedade.   

As respostas subjetivamente obtidas a partir do questionamento do 

conhecimento da função social da propriedade devem ser previamente e separadamente 

aqui analisadas antes de mais considerações. Isso se deve a que mesmo que 50% da 

população reconhecesse que a sua propriedade tem alguma razão de ser vinculada à 

coletividade e às necessidades comuns, as respostas frequentemente destoavam de um 

compromisso mútuo de direitos e deveres para com a comunidade urbana ali existente. 

Essa constatação deve-se à respostas que frequentemente relacionavam a função da 

propriedade a estritamente “não incomodar o vizinho”. A partir disso, percebe-se 

claramente o individualismo mostrando suas faces de uma maneira um tanto quanto 

velada, já que aqui a pessoa cegamente crê estar sua propriedade cumprindo com sua 

função ao preservar a privacidade das pessoas. O problema mais sério nessa 

constatação, entretanto, está no posicionamento de neutralidade da pessoa em relação a 

outros problemas do bairro. 

As questões que tratam especificamente da ação e omissão da prefeitura trazem 

um entendimento a respeito de como as pessoas veem sua ação em relação ao bairro e o 
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que elas esperam do Poder Público. É notável que apenas 27% dos moradores 

declararam saber de alguma ação da prefeitura para melhorar o bairro e outros 69% 

dizem ter em mente algo que lhes incomodam no bairro, isto é, a prefeitura não está 

deixando de agir porque está tudo devidamente em seu lugar, muito pelo contrário, 

relatos de problemas encontram-se principalmente na má construção das calçadas ou na 

falta delas, na falta de coleta do lixo, na falta de iluminação e segurança. A ação do 

Poder Público não deve vir desacompanhada da conscientização dos moradores, mas 

aquela não pode abster-se perante esta.  

O interessante sobre o terceiro questionamento, se haveria algum empecilho 

criado pela Prefeitura que impediu que o morador aproveitasse da propriedade como 

este achava devido, é que apenas 8% dos entrevistados declararam que já se sentiram 

prejudicados. Duas considerações podem ser extraídas: primeiro que algumas situações 

como iluminação, asfalto, lixo e outros não são considerados por muitos um 

impedimento, apesar de ser um incômodo; e, por último, que a fiscalização não ocorre 

da forma como deveria e, por isso, as pessoas não sentem prejudicadas. Em ambos os 

casos, entretanto, é preocupante a omissão do poder público.   

O perfil do bairro é caracterizado por 61% da população com mais de 51 anos, 

54% da mesma com moradia própria e 54 % dos moradores morando a mais de 10 anos 

no bairro. A quantidade de moradores por residência fica bem distribuída em 35% de 

um a três moradores, outros 35% de quatro a sete e os últimos 30% moram sozinhos.  

Nesse cenário em que a maior parte da população possui mais de 31 anos, 

apenas 15% do total dos entrevistados conheciam alguma regulamentação para 

construções. Mais especificamente é interessante observar que 61% dos moradores que 

se encontram na faixa de mais de 51 anos, 94,12% desconhecem qualquer 

regulamentação para construções de casas/comércios. Apesar disso, o desconhecimento 

não pode ser deliberadamente atrelado à idade avançada uma vez que a segunda mais 

expressiva faixa etária, entre 20 e 30 anos, totalizando 19% dos entrevistados, 60% 

deles também desconheciam qualquer regulamentação. O que pode ser levantado aqui é 

a dificuldade na transparência das informações e ainda uma falta de fiscalização da 

mesma, pois, mesmo com diversas infrações legais, raramente os moradores tomaram 

consciência da possibilidade de repreensão ou da necessidade ou não da mesma. O 

bairro ser formado em sua maioria por uma população idosa não justifica que a 

informação não lhes chegue até eles.  
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 O tipo de moradia pode ser outro fator que tem enraizado a ideia de que o direito 

de propriedade está cercado pelas garantias individuais em detrimento do bem coletivo 

dos habitantes, uma vez que na concepção social a casa foi comprada e quitada com o 

dinheiro próprio e as relações da propriedade para com o mundo exterior são do estrito 

interesse dos proprietários. Cinquenta e quatro por cento (54%) dos entrevistados 

possuem moradia própria, destes, metade acredita que não exista uma função social da 

propriedade. Apesar desse índice por si só já se mostrar alarmante, ainda é necessário 

lembrar-se da deturpada visão que muitos têm do que seria função social, recorrendo 

novamente a termos como “respeitar o vizinho”, “não fazer barulho”. Tais preocupações 

realmente fazem parte do todo que compõe um convívio social agradável e possibilita 

um desfruto melhor de sua propriedade, entretanto, muitas circunstâncias essenciais a 

função social ainda aparecem nubladas àqueles que se importam exclusivamente com a 

relação social.  

Em relação ao tempo de moradia no bairro, é possível notar que há o surgimento 

já bem presente de novos moradores (23% a menos de um ano e 19% entre um e cinco 

anos), geralmente caracterizados pelas casas agora disponíveis para aluguel, e que uma 

maioria já está bem estabelecida ali há algum tempo. Cinquenta e quatro por cento 

(54%) vive ali há mais de dez anos. Esse fato pode ser relacionado agora a um diferente 

tipo de tradicionalismo enraizado: a comodidade dos padrões de vida com os quais 

sempre foram acostumados. Em muitas das respostas ao questionamento da existência 

de uma função social da propriedade as pessoas costumavam trazer a explicação de que 

“aqui é cada um pro seu canto e as pessoas não se importam muito em cuidar das 

construções das casas não, porque desde sempre foi assim que eles foram acostumados”.  

 Quando perguntados a respeito da função social da propriedade as respostas 

recebidas se destacam por sua singularidade, isto é, somente dois entrevistados, se 

lembraram de mencionar o Plano Diretor e a função social para com o meio ambiente, 

respectivamente. Outras respostas estavam mais relacionadas, ao convívio social. Esse 

último de maneira nenhuma pode ser eliminado, mas deve estar atrelado aos outros 

fatores que fazem com que uma propriedade cumpra sua função social, isto é, de forma 

que seja possível que o interesse público domine o interesse particular na medida em 

que se faça de forma a proporcionar o bem-estar da social, respeitando sempre o direito 

que o proprietário tem sobre o bem. 

  

A imagem sobre o real: fotografando “os usos e abusos” 
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A visita ao bairro João Francisco, permitiu observar e partir daí avaliar que 

objetivos da função social da propriedade são relegados e desconhecidos por grande 

parte dos moradores e comerciantes locais do bairro, aliado ainda ao descaso do Poder 

Público. O individualismo se sobrepõe ao cumprimento das leis e do contrato social 

onde frequentemente abusam de seu direito subjetivo se satisfazendo do ambiente da 

cidade, usufruindo das ruas e calçadas sem se preocuparem  com o bem estar da 

coletividade. Nesse sentido, registrou-se várias ocorrências de abusos de direito por 

todo o bairro. As amostras das fotografias abaixo, fazem parte de um conjunto de 

imagens do bairro registradas pela pesquisa que revelam uma ‘cruel’ realidade presente 

ali e em vários espaços urbanos nas diferentes regiões do país. Para elucidar tais 

irregularidades observadas, face ao descumprimento da função social, faz-se uma breve 

descrição das infrações detectadas. A primeira imagem é uma apropriação indevida do 

espaço público, invasão da calçada, que está ocupada por um comerciante para 

exposição e comercialização de seus produtos e impedindo a passagem das pessoas e 

seu direito de “ir’ e vir’ com liberdade, descumprindo as normas do Estatuto da Cidade 

quanto ao uso das calçadas e demais vias públicas, bem como de seus direitos 

fundamentais (liberdade, dignidade). A segunda imagem é um enorme buraco, 

certamente para escoar água da chuva e/ou outro. Novamente, vê-se um descaso do 

poder público e do morador(a) que não parece se incomodar com o fato. A imagem 3 

retrata a inexistência de um planeamento urbano, pois todas as casas foram construídas 

invadindo parte da via pública impedindo os pedestres de andar com liberdade pelas 

calçadas. A imagem 4 é referente à execução da obra sobre a calçada e sem a devida 

autorização do órgão competente. Com essas breves considerações, pode-se avaliar que 

o interesse individual, o lucro e a compreensão da propriedade como absoluta, se 

sobrepõe ao social e ao político. Ao desconsiderar o direito de ‘ir e vir’, ao limitar o 

direito de passagem , direitos humanos conquistados a duras penas são maculados, uma 

vez que o direito à liberdade dos que ali precisam transitar é restringida por quem se 

acha no direito  de usurpar uma via pública invadindo-a como se dele fosse. 

Muitas outras infrações foram observadas, também recorrentes como a invasão das 

calçadas, a exemplos: de lixos mal destinados, estacionamentos improvisados, calhas 

que invadindo a casa do vizinho, entres outros. Como já abordado, as imagens 

fotográficas a seguir retratam os ‘usos e abusos ‘de direito da propriedade urbana que 

apontam para lesão aos direitos sociais e coletivos fundamentais à vida em sociedade, 
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que comprometem a efetividade da função social enquanto um princípio basilar em 

detrimento de interesses individualistas.  
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CONCLUSÃO 

 

 A pesquisa permitiu constatar que mesmo havendo uma evolução histórica do 

direito de propriedade, de legislações que vieram estabelecer uma função social a terra, 

entretanto o espírito capitalista sob o viés individualista do direito, insiste em relegar a 

um segundo plano a sua conexão com o campo social. O predomínio do imaginário 

liberalista, capitalista e individualista presente nas estruturas urbanas, aliado ao descaso 

do Poder Público, aponta para uma desconstrução dos laços mais importantes da vida 

em sociedade: a solidariedade, o respeito ao outro, o bem-estar coletivo, entre outros, 

revelando a manutenção e reprodução da cultura individualista e egocêntrica. Pode-se 

notar pelos resultados da pesquisa e imagens apresentadas, que a visão individualizada 

se sobrepôs ao bem-estar social e coletivo. Enfim, quando não se respeita o direito de ir 

e vir do outro, quando se invade o espaço público, usando e abusando de seus direitos, 

já não há mais liberdade e nem igualdade, o que compromete os pilares básicos dos 

direitos humanos fundamentais.  

Imagem 3. (acervo: pesquisa )  
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Resumo: O artigo visa demonstrar que a luta por Reforma Agrária em nosso país é uma luta histórica. E 

na construção desse labirinto, que é a temática, várias táticas são usadas pela elite latifundiária no sentido 

de transformar uma luta que é legítima e justa em caso de polícia. Uma disputa que constrói imagens 

opostas: uma a de um sem terra politizado, lutando por seu direito de ocupação à terra. De outro lado, a 

imagem de um sem terra “quadrilheiro”, “bandido”, “meliante”. Disputa essa que joga com as 

interpretações do jogo político. O artigo apresenta de forma simplificada o tema de pesquisa que tem 

como objeto a Reforma Agrária e busca evidenciar que essas discussões histórico-jurídicas são nos dias 

de hoje, extremamente importantes se quisermos entender, como e por que algumas leis são criadas no 

Brasil. São importantes se quisermos, enquanto cidadãos, defender nossos direitos, sempre tão ameaçados 

e frágeis frente a poderes opressores e autoritários. 

 

Palavras-Chave: Seminário, Pensar, Direitos Humanos.  

 

 

Ao longo deste artigo, percorremos algumas pistas que nos possibilitam 

compreender a existência de uma estreita relação entre “direito”, “lei” e “justiça”. Ao 

trabalharmos com a metáfora do LABIRINTO (como Mapa da Reforma Agrária), 

analisamos a forma como os debates parlamentares e judiciais engendram o jogo 

político de aprovação de uma dada legislação, a forma como a “lei” é aplicada (ou não!) 

e o resultado que desvela os embates e lutas em jogo em qualquer exercício de poder. 

Percebemos que as noções de “direito” e “justiça”, muitas vezes, aparecem divorciadas 

da realidade social e mesmo das prescrições legais. 

 Trabalhando com fontes processuais e com os debates do Parlamento, no 

período de 1995-2006, analisamos os Governos do presidente Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) e Luís Inácio Lula da Silva (Lula). E, em ambos os casos, verificamos 

                                                            
67 Este artigo integra a discussão contida no livro da autora, lançado em 25/10/2016 em pela EDUFU e no 

VII Pensar os Direitos Humanos em 08/11/2016.  Intitulado: Nos Labirintos da Lei: a Retórica da 

Reforma Agrária no Estado Democrático de Direito (1995-2006), adaptação da tese de doutorado 

defendida junto ao Instituto de História a Universidade Federal de Uberlândia em 2010, sob a orientação 

do Prof. Dr. Antonio de Almeida. 
68Graduada em Direito e História. Mestre e doutora em História Social pela Universidade Federal de 

Uberlândia - UFU. Pós Doutorado pela UFRJ/PACC com o trabalho intitulado: Movimentos Sociais em 

Rede-2014. Atualmente: Professora Adjunta de História na Universidade Federal de Goiás - UFG – 

Regional Catalão.  

Email de contato: sjeanne992@gmail.com 
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que a Reforma Agrária aparece sempre como uma “tarefa inacabada”. Utilizando como 

chave metodológica de leitura a retórica é possível entender a constituição aristotélica 

dos gêneros deliberativo, judiciário e demonstrativo, destinados a debater sobre o 

destino das cidades, a aplicação do “bom”, do “justo”, do “ético”, do “conveniente”.

 No debate sobre reforma agrária, foi possível encontrar que a defesa da 

propriedade privada é fervorosamente defendido quanto também criticada por mentes e 

argumentos igualmente poderosos. Assim sendo, ambos os lados, tanto de defesa, 

quanto acusação ao MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra usam de 

argumentos que propugnam pela “conceitualização e definição do que seja Reforma 

Agrária”, “culpabilização do INCRA” pela “inoperância da máquina administrativa”, 

“falhas no modelo do Estado Capitalista”, necessidade de saber “quem são e quantos 

são os sem terra”, crítica aos “métodos de luta do Movimento”, “promessas não 

cumpridas” por parte de ambos os presidentes, necessidade de “separar o joio do trigo”, 

“mau” funcionamento do poder judiciário que não aplica a “justiça” aos conflitos 

ocorridos no campo e permite a “impunidade”. Tais tópicas retóricas são os argumentos 

centrais que permitem os debates parlamentares e vão se refletir nas votações, 

negociações e estabelecimento de “leis” que permitam a regulação da matéria agrária. 

 Ao analisarmos a realidade infra-estrutural das normas e do funcionamento do 

campo parlamentar e judiciário, buscamos respostas para algumas perguntas que 

consideramos tão difíceis quanto importantes: onde está a “justiça”? O que seria uma 

decisão “justa”? Percebemos que a “justiça” não passa necessariamente pela “lei” ou 

pela norma positivada. Essa legislação que aparece como vontade suprema de um 

legislador neutro tem somente uma aparência de neutralidade que, em realidade, não 

existe. Por detrás da formação do ordenamento jurídico existem grupos e agentes com 

interesses os mais diversos possíveis. Portanto, fugindo de um positivismo legalista, 

constatamos que as leis não são verdades encarnadas, nem vontade suprema dos deuses. 

Isto é, nem tudo que é legal é justo e o mito da legalidade nasce de uma dificuldade 

prática e de uma impotência da sociedade de realmente “fazer justiça”. A retórica, nesse 

particular contexto, é um elemento primordial nessa tarefa de determinação e 

conceituação do que seja o “justo” e o “injusto”, o “legal” e o “legítimo”, 

comportamento “honroso” e o “criminoso”, numa luta que visa, por parte de uma elite 

latifundiária transformar o “trabalhador rural sem terra” em “criminoso” e suas práticas 
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em crime “hediondo” 
69

. O jurídico pode assumir, desta forma, o sentido do “jogo”, já 

mencionado em outro trabalho
70

. Assim, há pelo menos sempre dois lados opostos os 

quais, neste trabalho, aparecem nas figuras dos “Trabalhadores Sem Terra” e do 

“Latifundiário”.  

 Diante das ambigüidades dos discursos que informam as “leis”, desde seu 

nascedouro, nos meandros dos debates legislativos, até o momento de suas análises pelo 

poder Judiciário, há um longo caminho nesse LABIRINTO, um caminho de 

apropriações, debates, tensões, re-significações e alteridades. 

 Foram esses sentidos discursivos que buscamos analisar desde os debates do 

Parlamento aos processos judiciais escolhidos como fontes para o desenvolvimento 

desta pesquisa, além da análise de matérias e revistas de jornais, tanto escritos quanto 

selecionados pela internet e, a própria legislação agrária do período (medidas 

provisórias, sentenças, jurisprudências, Constituição Federal entre outras leis 

ordinárias). A análise discursiva relativa a todo esse material foi, para nós, o momento 

mais importante de descortinamento dessa caminhada pelo LABIRINTO, pois, 

permitiu-nos acompanhar o desenrolar do mesmo e a forma como os discursos foram 

articulados por várias personagens, através das combinações das regras e dos 

procedimentos. Foi o momento em que percebemos a importância da retórica nas 

formulações argumentativas, nos fios sutis daquilo que foi dito ou ocultado ao juiz, 

daquilo que foi dito ou ocultado pelo parlamentar e que foram formando a trama 

político-jurídica. Foi através dessas análises que percebemos que o discurso nem 

sempre é transparente, que a linguagem comporta um imenso depósito de preconceitos e 

pode criar realidades distintas ao denominarmos alguém de “invasor” ou “ocupante”, 

designar de “trabalhador” ou simplesmente chamá-lo de “sem terra”, de “latifundiário” 

ou de “produtor rural”. O estabelecimento da linguagem é, em si mesmo, a exposição de 

lutas reais. Assim, concluímos que a percepção dos signos jurídicos é uma relação 

complexa entre os significantes e os significados, não facilmente detectada em análises 

                                                            
69Em 14/Julho de 2009 o Senado rejeitou a proposta (PLS 264/06) de autoria da Comissão Parlamentar 

Mista de Inquérito da Terra, criada para examinar a estrutura fundiária brasileira e os processos de 

reforma agrária e urbana. A Comissão Parlamentar de Inquérito dirigida pelo Senador Álvaro Dias 

encerrou os trabalhos com o Projeto de Lei que considerava “invasão de terra como crime hediondo”. 

Diversos senadores concordaram com o senador Delcídio (relator do projeto) que tais crimes não 

deveriam ser considerados hediondos. No entanto, observaram que, apesar de as invasões de terras já 

estarem contempladas no Código Penal, nem sempre a legislação é cumprida de forma a punir quem 

depreda propriedades particulares. 
70SILVA, J. Sob o Jugo/Jogo da Lei: Confronto Histórico entre Direito e Justiça. EDUFU – Editora da 

Universidade Federal de Uberlândia. 2006. 
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superficiais, em que a produção e a aplicação dos conhecimentos jurídicos, longe de 

esgotarem-se em si mesmas, fazem parte de um jogo monitorado pelo poder econômico 

e político. Daí, a importância de refletirmos constantemente sobre quem domina 

determinadas linguagens, como as produz, para quem e com que finalidade realizam as 

produções discursivas. Nos debates parlamentares elas dão o tom de defesa ou de ataque 

aos interesses do governo e a grupos particulares que visam ou atacá-lo ou defendê-lo, 

além dos interesses políticos e econômicos defendidos nas votações das matérias 

agrárias. Nos referidos processos judiciais, fica bastante evidente que a retórica 

discursiva foi uma forma jurídica que os agentes utilizaram para construção dos 

sentidos e dos significados que empreenderam as suas ações. O discurso, nesse sentido, 

configura-se como a representação do real. Deduz-se, com isso, que o mundo do direito 

é construído pelo discurso dos agentes, como prática argumentativa. A palavra 

pronunciada (ou omitida) tem aqui papel político fundamental, é ação política por 

excelência. Nesse sentido, os discursos produzem e conferem sentidos às práticas. 

 Assim concluímos que existem diversas concepções presentes na tarefa de 

elaboração das leis. As normas que são apresentadas como neutras, na verdade 

comportam a produção e a reprodução de diversos conceitos e sempre encontram em 

suas aplicações probabilidades quase infinitas por parte dos operadores do direito e 

julgadores do mesmo. Isso indica que a análise discursiva, além de evidenciar o longo 

caminho de elaboração das leis, nos remete às condições históricas de produção de 

ambos (legislativo e judiciário) e à imprevisibilidade dos resultados. 

 Dessa forma, concluímos que a “lei” não pode ser vista somente em seu 

imperativo mandamental: “obedecerás a lei”, mas também, e fundamentalmente, em 

seu imperativo reflexivo: “obedecerás a lei, mas a questionarás!”. Porque uma “lei” 

pode ser a cura para diversos males sociais, mas em contrapartida, essa mesma “lei” 

pode ter efeitos contrários. Como ambivalente que é, a “lei” compartilha do 

estabelecimento da “ordem” e da ausência dessa mesma “ordem”, abrindo campo para 

interpretações diversas e discursos dos mais diferentes matizes. Assim, buscamos 

contribuir para certa ideia de questionamento da “lei”, enfatizando que as construções 

legais não são obras dos deuses. São frutos das ações humanas que merecem ser 

discutidas, analisadas e questionadas em seus fundamentos lógicos e valorativos. 

Afirmando que nem tudo que é legal é justo, vimos na ação do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra um enfrentamento, também no campo jurídico, de tentativas 

de mudança do status quo. Essas ações são muitas vezes consideradas por diversos 
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grupos como “criminosas”, “vândalas”, tendo uma idéia de “culpabilização das 

lideranças”, pois que, nesse sentido “o povo é bom, os líderes são ruins”.  

 A ação do Movimento foi considerada por muitos, não uma luta contra a “lei”, 

mas uma luta contra determinadas interpretações das “leis”. E, através das ações 

efetivas buscou-se avançar o direito, criar precedentes na norma para a consolidação de 

uma jurisprudência. Jurisprudência, assim, assume o sentido do hábito de se interpretar 

e aplicar as “leis” aos fatos concretos, para que se decidam as lides. E, uma vez 

consolidada, deixa de se obrigar somente à espécie julgada para se firmar, através de 

sucessivas e inúmeras decisões, como verdadeira “lei”. Não é por acaso que os antigos 

romanos tinham na jurisprudência o sentido da ciência do direito vista com sabedoria 

(prudência). O sistema de hierarquia judiciária não impede necessariamente o caráter 

criativo e inventivo de aplicação judicial do direito e, em vários momentos, de fato, 

alguns agentes do judiciário empreenderam retoricamente a defesa do Movimento. 

 Na formulação e no embate pela fixação dos conceitos, os parlamentares se 

digladiam na questão mais difícil e polêmica de todo confronto: “quem são os sem 

terra?” e “quais são as terras possíveis e passíveis de desapropriação?” São esses 

confrontos que ensejam as quatro principais tópicas retóricas analisadas de forma 

sintética neste artigo: a tópica do cadastramento [dos sem terra e das propriedades], a 

tópica de separação do “joio do trigo”, a tópica das “promessas traídas” que ensejam a 

ação do Movimento e a tópica dos “métodos” usados pelo MST. Na luta pela fixação de 

uma identidade para os sem terra, a “elite dirigente e letrada” 
71

 do país, se divide em 

argumentos que procuram, via de regra, legitimar a ação do Movimento, legitimação 

                                                            
71Ao usarmos a expressão “elite dirigente e letrada” estamos nos referindo aqui a parlamentares e juízes, 

responsáveis pelo empreendimento direto dos gêneros retóricos deliberativo e judiciário. Numa imagem 

positiva da cidadania ativa, tal como enunciada pelos retóricos romanos, centrava-se na figura do bônus 

civis ou vir civilis, a responsabilidade pelos destinos da cidade, o que diziam ser o homem que sabe 

pleitear por justiça nos tribunais e deliberar nos conselhos e nas assembléias populares da res pública, de 

maneira a promover medidas que fossem a um tempo proveitosas e honradas. Dessa forma, para 

Quintiliano, por exemplo, o homem verdadeiramente preparado para a administração dos assuntos 

públicos e privados, era capaz de governar as cidades com sua orientação, de mantê-las através das leis e 

de reformá-las por meio de julgamentos legais. Em termos específicos o vir civilis deveria ser um 

“defensor freqüente nos tribunais, um orador destacado nas assembléias”. Devia certificar-se de que “os 

vereditos proferidos nos tribunais fossem justos e de que as decisões tomadas pela assembléias populares 

beneficiassem a comunidade como um todo”. Para tais retóricos clássicos, esse cidadão deveria possuir 

inúmeras qualidades próprias ao desempenho elevado da tarefa: prudência, sabedoria, razão, ciência, e 

virtudes morais tais como a justiça, a firmeza, a imperturbabilidade e a temperança. Deveria ser um bom 

homem, instruir seus concidadãos na verdade e ter raciocínio suficiente para falar com propriedade dos 

assuntos por ele abordado. Deveria ter razão suficiente para descobrir a verdade e eloqüência necessária 

para levar seus ouvintes a aceitá-la. SKINNER, Q. A política da eloqüência. In: Razão e Retórica na 

filosofia de Hobbes. Tradução Vera Ribeiro. São Paulo. Fundação Editora da UNESP (FEU), 1999. pp. 

110 e 111. 
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esta que surge como caminhos à realização da reforma agrária ou a lógica da 

criminalização, que surge aqui como descaminhos ocorridos durante o processo 

histórico, buscando a criação de argumentos que incitem a criminalização do 

Movimento e sua conseqüente ação ilegal. As discussões do conjunto buscam 

demonstrar que as definições e conceitos empreendidos nesta disputa vão aparecer 

cristalizados na legislação aprovada, denotando indícios e sinais das intenções políticas 

de “lei”. As duas estratégias, tanto de legitimidade ou ilegalidade do Movimento 

refletem o caráter ambíguo de uma dada “lei”, ora como garantidora de direitos, ora 

como instrumento de punição. 

 Ao entrarmos nesse LABIRINTO
72

 para compreensão da lei, cumpre-nos 

questionar sobre os caminhos e descaminhos da trajetória social vivenciadas nas lutas 

do Movimento Social de Luta pela Terra, na atuação das autoridades políticas e 

administrativas, na autuação das autoridades judiciárias desse país. A divisão temática 

ocorrerá pela incidência de questões (tópicas retóricas) que marcam todo o período com 

maior frequência e foram assim distribuídos como num intrigante passeio por dentro 

desse labirinto: a começar por uma iniciação prévia de nosso instrumental retórico 

chave, uma análise dos pronunciamentos dos senadores (pelo caminho do Legislativo), 

sua interpretação contextual, seus projetos políticos, seus debates sobre lei, os conceitos 

e noções do componente de um Estado Democrático de Direito e algumas de suas regras 

de existência e fundamentação. Concomitantemente a esses debates legislativos, os 

momentos de análise em que os projetos de fato já foram votados se converteram em lei 

e se refletem na instância judiciária, sujeitos a apreciação dos juízes e desembargadores, 

numa frente de atuação diversa da anterior, agora comandada pelos agentes mais 

diversos do judiciário: advogados, promotores, juízes, desembargadores, ministros do 

Supremo Tribunal Federal, e outros. Unindo os discursos entre Executivo, Legislativo e 

Judiciário, o fio interpretativo da retórica nos permitirá caminhar pelo labirinto da 

reforma agrária. 

 A retórica é nossa chave metodológica de leitura, entendida fundamentalmente 

pela corrente de Chaim Perelman e L. Olbrechts-Tyteca, que vêem a retórica como arte 

de argumentar. Em Perelman, a retórica é a dimensão dialógica de toda produção de 

sentidos e se estrutura como uma arte de argumentação fundada em lugares (próprios 

e/ou comuns). Sua matriz mais remota é Aristóteles, para quem a retórica é um modo 

                                                            
72O dicionário Aurélio traz uma idéia expressiva para o termo labirinto: edifício com muitas divisões, 

corredores, etc., e de feitio tão complicado que só a muito custo se lhe acerta com a saída. 
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lógico e, ao mesmo tempo, político de encontrar argumentos (provas) capazes de 

sustentar posições particulares em circunstâncias próprias
73

. Eis, pois, a definição que 

propomos: a retórica é a arte de persuadir pelo discurso. Por discurso entendemos toda 

produção verbal, escrita ou oral, constituída por uma frase ou por uma seqüência de 

frases, que tenha começo, meio e fim e apresente certa unidade de sentido. Assim sendo, 

a retórica não é aplicável a todos os discursos, mas somente àqueles que visam 

persuadir e/ou convencer. A retórica, portanto, diz respeito ao que um discurso tem de 

persuasivo. E o que é, pois, persuadir? É levar alguém a crer em alguma coisa. Alguns 

distinguem rigorosamente “persuadir” de “convencer”, consistindo esse último não em 

fazer crer, mas em fazer compreender (REBOUL, 2009). 

 Aristóteles tem uma importância fundamental como matriz remota nesta 

reconstrução analítica, pois, esse pensador reabilitou a arte da retórica, colocando-a em 

seu verdadeiro lugar, atribuindo-lhe um papel modesto, mas indispensável num mundo 

de incertezas e de conflitos, que para nós hoje ainda é fortemente presente. Em 

Aristóteles a retórica é a arte de encontrar tudo o que um caso contém de persuasivo, 

sempre que não houver outro recurso senão o debate contraditório, uma vez que para 

este autor, o domínio da retórica, o das questões judiciárias e políticas não são o mesmo 

da verdade científica, mas do verossímil, pois, “seria tão absurdo aceitar de um 

matemático discursos simplesmente persuasivos quanto exigir de um orador 

demonstrações invencíveis” (ética a Nicômaco, I, 1094b)
74

. A retórica clássica também 

era utilizada no contexto de se analisar o que Aristóteles denominava das “paixões da 

alma”, que para ele estavam ligadas ao sentimento da honra, glória, raiva, comiseração, 

indignação e rivalidade (SKINNER, 2009. Ao trabalharmos com os discursos políticos 

(de parlamentares e presidentes) e judiciários (de advogados e juízes), estamos lidando 

com o que Aristóteles estabelece como os gêneros dos discursos, importante no que diz 

                                                            
73Kenneth Burke, autor contemporâneo a Perelman, entende a retórica como uma arte de agregar os 

homens em torno de sentidos. Sua função, assim, além de política é próxima à literatura, é de natureza 

semiótica. Quando discutimos como os políticos usam construções literárias em seus discursos nos 

aproximamos dessa natureza semiótica de criação de sentidos. BURKE, K. A rhetoric of motives. 

Universites of Califórnia Press. First edition Copyright 1962. Berkeley, Los Angeles, London, 1997. 

numa perspective cristã, como a de Santo Agostinho, a retórica é a forma inspirada por meio da qual a 

“verdade” (verdadeira doutrina) é proclamada, de modo a produzir efeitos edificantes sobre o auditório 

(aliás, Perelman trabalha com a idéia de auditório universal e auditório particular). Em Quintiliano a 

retórica é mais do que um conjunto de regras voltadas à construção de discursos, ela é uma arte de bem 

falar do bom cidadão, ou seja, é a base da formação ética de um orador eloqüente. De forma geral tais 

autores tem como ponto comum, ainda que remoto, a retórica como um “lugar” em que se pode 

comunicar a verdade (ou uma verdade) de maneira significativa e persuasiva, sem capaz, de como diria 

Cícero, de “ensinar, deleitar e mover os ouvintes”., 
74REBOUL, O apud Aristóteles. Introdução à retórica. Tradução Ivone Castilho Benedetti. São Paulo, 

Martins Fontes, 2004 – coleção justiça e direito. p.27. 
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respeito à interpretação dos mesmos. Segundo o filósofo, os gêneros oratórios são três: 

o judiciário, o deliberativo (ou político propriamente dito) e o epidíctico
75

. Dizem 

respeito ao modo como os legisladores administram a cidade, como se resolvem os 

assuntos úteis ou prejudiciais ao interesse da cidade. O deliberativo refere-se ao futuro 

do país, pois inspira decisões e projetos (quer sejam projetos de políticas públicas, 

projetos de lei, dentre outros). Dizem respeito ao modo como se estabelece as noções do 

justo e injusto quando o judiciário se pronuncia sobre os fatos a serem julgados. Juntos 

dizem respeito às discussões sobre o belo, o bom, o certo (o conveniente), o justo. A 

retórica nos permite compreender, portanto,  que  os  “conceitos são históricos” e  que  

“o direito pode ser uma retórica, mas não é necessariamente uma retórica vazia”
76

. 

Assim, o conceito de Reforma Agrária é um conceito em fluxo constante, um campo 

para mudança e disputa, uma arena na qual interesses opostos apresentam 

reivindicações conflitantes. É por isso que nunca se lê um discurso de um senador 

qualquer que seja contra a reforma agrária. Todos são a favor da “reforma agrária”. 

Resta-nos descobrir qual reforma agrária dentre as inúmeras propostas apresentadas. E 

são as leituras contínuas que nos darão essas respostas para perceber os interesses em 

jogo no Brasil, daquele momento. O tema da reforma agrária, da propriedade privada, 

da defesa da lei e da ordem constituiu boa parte da retórica dos anos noventa, 

                                                            
75Segundo Aristóteles são três gêneros, pois são três categorias de ouvintes dos discursos. Com efeito um 

discurso comporta três elementos: a pessoa que fala, o assunto de que se fala e a pessoa a quem se fala; e 

o fim (a finalidade) do discurso refere-se a esta última, chamado de ouvinte.  O ouvinte é necessariamente 

espectador ou juiz, se exerce a função de juiz, e terá de se pronunciar sobre o passado ou o futuro. Aquele 

que tem que decidir sobre o futuro é, por exemplo, o membro da assembléia; o que tem que se pronunciar 

sobre o passado é, por exemplo, o juiz propriamente dito. Aquele que só tem que se pronunciar sobre o  

presente e a faculdade oratória é o espectador. Donde resultam necessariamente três gêneros de discursos 

oratórios: o gênero deliberativo, o gênero judiciário e o Gênero demonstrativo (ou epidíctico). Numa 

deliberação, aconselha-se ou desaconselha, quer se delibere sobre uma questão de interesse particular, 

quer ser fale perante o povo acerca de questões de interesse público. Uma ação judiciária comporta a 

acusação e a defesa. E o gênero demonstrativo comporta o elogio e a censura. Cada um destes gêneros 

tem por objeto uma parte do tempo que lhe é próprio: para o gênero deliberativo é o futuro, pois delibera-

se sobre o futuro, para aconselhar ou desaconselhar; para o gênero judiciário é o passado, visto que 

acusação e defesa incide sempre sobre fatos pretéritos; para o gênero demonstrativo, o essencial é o 

presente, porque para louvar ou censurar apoiamo-nos sempre no estado presente das coisas; contudo 

sucede frequentemente utilizarmos a lembrança do passado ou presumirmos o futuro. Cada um destes 

gêneros tem finalidades distintas: no gênero deliberativo o fim é o útil ou prejudicial; no gênero 

judiciário: o justo ou injusto; no gênero demonstrativo o elogio ou a censura, o belo ou o feio. 

ARISTÓTELES. Arte Retórica e Arte Poética. Tradução Antonio Pinto de Carval. Edições Ouro.Coleção 

Universidade. LE-1422. Capítulo III – dos três gêneros da retórica. O fim de cada um deles. Pág. 50. 

 
76THOMPSON, E. P. Costumes em Comum: Estudos sobre a Cultura Popular Tradicional. São Paulo: 

Cia das Letras, 1988. p. 22. Thompson não realiza uma explicação do que chama de “retórica vazia”. 

Entendemos que a retórica nunca é “vazia”, pois, cumpre sempre uma determinada finalidade, busca um 

determinado sentido, ainda que aparentemente desconhecido do ouvinte. 
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legitimando quase todo uso, prática ou direito reclamado, prosseguindo como uma 

demanda de pressão irresistível, acelerada em toda parte pelos meios de comunicação. 

 O entendimento histórico de como se ordena e se desenvolve o jogo político de 

formulação e aplicação das leis é realizado, portanto, com o entendimento retórico em 

torno da questão, o que implica em considerar os embates e conflitos que informam o 

tratamento da Reforma Agrária em um Estado Democrático de Direito, no caso, em um 

país marcado pela forte desigualdade social (particularmente no campo) e pela 

assimetria marcante das chances de poder dos grupos envolvidos. Nesse caminho uma 

das principais problemáticas é: se, no desigual jogo de forças que marca a vida jurídica 

e legislativa do Brasil, a questão da Reforma agrária já aparenta estar, de antemão, 

definida; se os grupos interessados já tem suas concepções formadas e são irredutíveis; 

se os possíveis argumentos de um lado ou de outro não são capazes de realizar grandes 

mudanças de posição nos “adversários”; pergunta-se: qual o sentido de uma retórica 

voltada à temática? A quem e como ela busca persuadir, já que todos já parecem estar, 

de antemão persuadidos e convencidos? A quem os discursos de lado a lado se voltam 

se esses não alteram a origem das concepções em jogo: as posições políticas e 

ideológicas prévias? Pois é aqui que a retórica entra e não, como poderia se esperar, sai 

de cena. Ou seja, a retórica aqui pensada não visa persuadir/convencer os atores 

presentes na função legislativa, movendo-os de posição. Ela é pensada no próprio 

funcionamento mais amplo do Estado Democrático de Direito no Brasil, como lugar 

linguistico potente na transformação do cenário político mais amplo, o que envolve a 

conquista de auditórios ampliados e complexos, que podemos tentar abranger sob a 

designação genérica de “opinião pública”. Nesse sentido, não se pode ignorar a 

repercussão mútua entre mídia (principalmente impressa e televisiva) e poder legislativo 

ou mesmo a repercussão de decisões polêmicas que sentenças do judiciário causam 

socialmente sobre o que se convenciona chamar de “opinião pública”. Principalmente 

no Senado Federal, onde exploramos mais detidamente as construções argumentativas, 

isso tem implicações no gênero deliberativo, pois no Senado tais matérias não se 

circunscrevem meramente ao deliberativo (discutir a utilidade e a honestidade das 

matérias a serem decididas), mas ao contrário, imiscuem-se fortemente no gênero 

demonstrativo, nas suas variantes do elogio e da censura. Não importa assim, somente 

defender propostas de reforma agrária, mas, sobretudo, fazê-lo de forma a agregar ou 

desarticular forças com peso relativo ao cenário político. Isso envolve tocar, 
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especialmente, as áreas mais afetivas e éticas articuladas à matéria, sem perder de vista 

o pragmatismo que, em tese, exige certa gama de argumentos lógicos
77

. 

 A reforma agrária nestes termos, é uma arena para embates retóricos, não 

necessariamente vazios, em que o direito constitui-se como fundamental, uma espécie 

de “regime discursivo” 
78

 que orienta e/ou normatiza a batalha. Nesse sentido, a reforma 

agrária pode ser entendida como matéria retórica potencialmente controvertida a ser 

tratada no interior de discursos deliberativos e judiciário, tendo como orientação o 

“regime discursivo do direito”, que define as tópicas de invenção em jogo e os lugares, 

portanto, de verossimilhança. 

 É possível verificar que, no debate sobre a Reforma Agrária, o regime de defesa 

da propriedade privada foi (e continua sendo) tão fervorosamente defendido quanto 

também criticado, e por mentes e argumentos igualmente poderosos. Há discurso bem 

como há práticas, e o discurso deve, mais cedo ou mais tarde, fornecer à prática algum 

de seus contextos, o que é a razão pela qual os atores sociais, ao lidarem constantemente 

com tais questões, debatiam e debatem o papel da opinião no governo e do Estado sobre 

tais questões. Privados em seus meios de luta, quando não ouvidos em seus protestos ou 

quando ignorados em suas reivindicações, os Movimentos Sociais se vêem obrigados a 

aceitar o discurso de seus governantes ou a formular fora dele modos de oposição (daí o 

debate sobre até que ponto o crime seria uma forma de protesto social). Assim, figuras 

de destaque gritam, algumas vezes, juntamente com as massas e outras vezes, atiram-se 

umas contra as outras, e não temos por que considerar elite e cultura popular como duas 

coisas refratárias a uma interação e trânsito entre si (POCOCK, 2003). 

 Ao trabalharmos com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e 

analisá-los em seu confronto com os discursos oficiais contidos nos pronunciamentos 

                                                            
77Após determinado o gênero do discurso, a primeira tarefa do orador é segundo Aristóteles encontrar os 

argumentos. Os argumentos são o “etos” e o “patos”, argumentos de ordem afetiva e o “logos” 

argumentos de ordem racional. O “etos” é um termo moral, ético, e que é definido como o caráter moral 

que o orador deve ter (ou deve parecer ter) e que deve assumir para inspirar confiança no auditório, pois, 

sejam quais forem seus argumentos lógicos, ele nada obtém sem essa confiança. O “patos” é o conjunto 

de emoções, paixões e sentimentos que o orador deve suscitar no auditório com seus discurso. REBOUL, 

O apud Aristóteles. Introdução à retórica. Tradução Ivone Castilho Benedetti. São Paulo, Martins Fontes, 

2004 – Coleção justiça e direito. p.47. 
78Regime Discursivo ou regime de verdade trazidos por Foucault. Para Foucault o discurso não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se 

luta, o poder do qual nos queremos apoderar. (...) Essa vontade de verdade que atravessou tantos séculos 

de história, o tipo de separação que rege nossa vontade de saber, então talvez algo como um sistema de 

exclusão, uma história onde a “verdade” foi se deslocando do ato ritualizado, eficaz e justo para a 

enunciação, para o próprio enunciado: para o sentido, a forma, o objeto, em sua relação com a referencia. 

FOUCAULT, M. A ordem do discurso. Aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 

02/12/1970. Tradução Laura Fraga de Almeida Sampaio.9ª Ed. São Paulo.Edições Loyola. 2003 
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legislativos e processos criminais e cíveis, percebemos os diferentes significados que as 

leis, o direito, a função da propriedade privada e o próprio conceito de justiça vão 

assumindo na visão de agentes particulares, ou seja, percebendo como o conflito está 

latente em todos os setores materiais ou imateriais do mundo social, o que evidencia os 

múltiplos e conflituosos sentidos que a produção cultural assume na sociedade. 

 Nossas fontes principais situam-se nos pronunciamentos travados no Senado 

Federal
79

, no período de 1995 a 2006 que versam sobre os governos de Fernando 

Henrique Cardoso (em seus dois mandatos) e o governo de Luís Inácio Lula da Silva 

(primeiro mandato) e com diversos processos judiciais do mesmo período. Período este 

que se justifica pelo fato da questão ser debatida com mais intensidade, sobretudo em 

função das ações dos movimentos de luta pela terra e pelos massacres e embates 

ocorridos com a Polícia Militar, principalmente os casos de Corumbiara (1995) e 

Eldorado de Carajás (1996) que tiveram repercussão por conta das atrocidades e 

requintes de crueldade em que ocorreram nas ações mobilizadas pelos policiais frente às 

torturas e execuções sumárias empreendidas aos trabalhadores rurais em sua luta pela 

posse da terra. Da parte do Movimento de Luta pela Terra, trabalhamos com discursos 

de lideranças e com depoimentos de diversos integrantes ou simpatizantes (mediados 

por trabalhos acadêmicos ou mesmo de alguns artigos publicados na imprensa escrita e 

na internet), com o objetivo de sinalizar algumas tópicas da retórica dos Movimentos 

Sociais frente às ações dos diversos agentes dos três poderes estatais. Da parte 

legislativa, optamos por trabalhar somente com os pronunciamentos do Senado, visto 

                                                            
79O Senado, ou Câmara Alta, é a instituição responsável pela união entre as unidades constitutivas do 

país, ¾ no caso brasileiro, essas unidades foram inicialmente as províncias, e a seguir os estados. Em 

função disso, o Senado é composto segundo o princípio da igualdade entre as partes, o que significa que 

cada unidade da federação possui o mesmo número de cadeiras na Casa dos senadores. Como o Senado 

também tem a função de manter o equilíbrio na resolução de problemas institucionais, os senadores têm 

uma idade mínima mais elevada e um mandato mais longo do que o dos deputados. A Câmara dos 

Deputados, pelo menos em tese e na expressa acepção de sua finalidade é (ou deveria ser) a manifestação 

do princípio da soberania popular. Constitucionalmente a Câmara deve representar o povo. Cada unidade 

territorial elege um determinado número de deputados de acordo com a sua população ou número de 

eleitores inscritos. Isso significa que a Câmara possui bancadas estaduais com um número desigual de 

deputados e é também uma casa bem maior e diversificada do ponto de vista político-ideológico do que o 

Senado. Por suas características de casa de representantes, não são fixados critérios de idade ou de rodízio 

com o fito de manter a estabilidade institucional. Em tese, é a Câmara que melhor deve expressar as 

mudanças de opinião do eleitorado em um dado espaço de tempo. Por tudo isso, é fácil entender por que a 

Câmara dos Deputados em geral é um órgão mais agitado, mais propenso aos embates políticos, de maior 

volubilidade do que o Senado Federal79. Entretanto, o Senado tem representantes de maior influência 

política, principalmente junto ao Chefe do Executivo – o presidente da República. Juntos, Senado e 

Câmara compõem o que se denomina de Congresso Nacional, órgão máximo da esfera federal legislativa. 
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que cada grupo de senadores representa os estados da federação
80

. Em tais discursos, é 

possível perceber mais facilmente as linhas de força político-partidária presentes no 

jogo político, visto que a renovação do Senado permite que alguns senadores 

permaneçam por oito anos
81

. Portanto, para uma análise histórica mais detalhada do 

período é mais fácil acompanhar certas figuras públicas e averiguar como se encadeiam 

seus jogos discursivos, visto que a composição do Senado também é bem mais restrita 

que a da Câmara dos Deputados em quantidade de representantes. 

 Do Poder Executivo, selecionamos trechos de discursos e pronunciamentos dos 

Presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva, inclusive o livro de 

FHC sobre a “Arte da política”, inserindo-o num contexto de análise retórica em 

conjunto com as propostas e atos do Executivo nos diversos programas criados para 

Reforma Agrária ao longo do período, tais como: Procera – Programa de Crédito 

especial para Reforma Agrária, Projeto Lumiar, Projeto Emancipar, Programa de 

Cédula da Terra, Projeto Casulo, Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar, Proger- Programa de Geração de Emprego e Renda Rural, entre 

outros. A seleção de discursos do executivo (ou mesmo as tópicas do Movimento) nos 

chamam a atenção, entre outros exemplos, para as promessas de campanha “não 

cumpridas” e as bandeiras político-partidárias dos presidentes ou mesmo a tópica “agir 

do Movimento Social frente à omissão do Estado”. Tais pronunciamentos e tópicas 

possuem vínculo direto com a matéria discutida pelos legisladores e demarcam também 

a atuação dos Movimentos frente às tentativas de negociação e busca de solução do 

problema da terra, integram assim, em nosso trabalho, de forma refratária, o gênero 

deliberativo, pois são utilizadas dentro do jogo político na construção desse gênero 

retórico. 

 E, por fim, do Judiciário, atemo-nos aos processos judiciais e jurisprudências 

onde os operadores jurídicos aplicam e interpretam a legislação promulgada, de onde 

extraímos as análises retóricas de diversos operadores: advogados, promotores, juízes, 

                                                            
80O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o 

princípio majoritário, sendo que cada Estado e o Distrito Federal terão três Senadores, com mandato de 

oito anos 
81A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, 

alternadamente, por um ou dois terços do Senado Federal (CF, art. 46, § 2º). Exemplificando: na eleição 

de 1990 todos os estados membros e o Distrito Federal elegeram um senador, permanecendo no Senado 

Federal dois senadores da República de cada unidade da federação que haviam sido eleitos em 1986 

(renovação de 1/3). Na eleição de 1994, diferentemente, foram eleitos dois senadores da República por 

estado membro e o Distrito Federal, permanecendo na Casa Legislativa somente os parlamentares que 

haviam sido eleitos em 1990 (renovação por 2/3). 
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desembargadores, doutrinadores. Em síntese, trabalhamos em primeiro plano com os 

três gêneros do discurso: o deliberativo (do Parlamento), o Judiciário e o Epidíctico – 

divisão clássica de Aristóteles. E de modo secundário, numa análise dos três poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, não excluímos em diversos momentos as atuações 

do Executivo, com a importância da figura dos Presidentes da República e seus 

posicionamentos sobre a temática e nem algumas das falas de militantes (lideranças) ou 

simpatizantes do Movimento de trabalhadores rurais sem terra que estabelecem um 

diálogo sobre pontos de vista divergentes dentro da sociedade civil, mas que não 

ganham profundidade dentro do esforço empreendido. 

 Em meio à temática, nos pronunciamentos ou nas peças judiciais analisadas, as 

discussões trazem as possibilidades da poesia, do canto, da literatura. Perspassada em 

todos os discursos, marcas de uma elite cultural letrada familiarizada com João Cabral 

de Melo Neto, Ariarno Sauassuna, Bertold Brecht, Luiz Gonzaga, Patativa do Assaré! 

De todos os cantos do país existe canto, e pelo menos neles, os trabalhadores continuam 

existindo como memória poética. Não há como discorrer sobre o tema sem perceber em 

todos os pronunciamentos (principalmente do legislativo) os momentos engraçados, 

trágicos, cômicos, irônicos, evidenciando também toda uma produção cultural 

constantemente “re-apropriada” e “ex-propriada” no que se refere à reforma agrária, 

como é o exemplo da novela Rei do Gado e os comentários dos senadores sobre o tema 

na figura da personagem do ator Carlos Vereza que então protagonizava o papel de 

“Senador Caxias” que lutava por Reforma Agrária e morreu assassinado com uma bala 

no peito intermediando uma conversa de apaziguamento do conflito entre latifundiários 

e posseiros. O que também se aplica à produção cultural produzida oficialmente pelo 

governo federal, tal como o Atlas fundiário, as cartilhas informativas, os documentos 

histórico-explicativos como o “Reforma Agrária Compromisso de todos” divulgado 

pelo governo FHC, o documento de jurisprudencia editado pelo Supremo Tribunal 

Federal como material técnico de consulta jurisprudencial a advogados e outros. Por 

outro lado, também os Movimentos Sociais trazem em suas produções: hinos, marchas, 

cartilhas, poemas, vídeos
82

, que destacam e compõem toda uma produção do que 

chamamos artefato cultural e que compõem o imaginário social. Para Pocock, “o texto 

                                                            
82A produção imagética visual – vídeos produzidos - nos foi pertinente somente enquanto, a partir deles, 

recortamos trechos e idéias reduzidas à formulações escritas, pois foram as produções textuais que 

nortearam todas as análises retóricas da Tese. 
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do autor é um artefato cultural dotado de uma certa finalidade”
83

, e ao confrontarmos 

as produções das diversas instâncias verificamos as formas com que buscam cumprir 

tais finalidades e os repertórios que utilizam para isso. Os parlamentares, normalmente 

recorrendo à cultura erudita, o fazem como um instrumental discursivo, buscando neles 

força para comoção no emprego de seus argumentos. Os movimentos sociais 

normalmente fazem uso de uma produção que procura construir, fortalecer e difundir os 

valores que consiga sensibilizar e mobilizar a sociedade para o problema da terra e das 

desigualdades sociais. Todos esses artefatos merecem destaque em sua produção e nas 

finalidades que cumprem ao informar o tema da Reforma Agrária, sendo que, ainda que 

com finalidades distintas, os elementos neles contidos são os mesmos, o que dificulta 

uma leitura crítica das intenções com que foram produzidos, mas permite indagar sobre 

as intenções com que são utilizados no interior dos gêneros deliberativo e judiciário. Os 

debates legislativos, por exemplo, evidenciam uma elite letrada que articula a literatura 

e a re-atualiza constantemente. Tais artefatos compõem aspectos da literatura: quer 

sejam os romances, as crônicas, os contos, as poesias, e compõem o que Bronislaw 

Baczko intitula do imaginário social, a “imaginação no poder”, que põe em destaque a 

frase de que “governar é fazer crer”, cuja manifestação se dá por meio de imagens e 

discursos, resultado permanente do campo de tensão entre os grupos, a partir de cujas 

lutas os sujeitos conferem sentidos e explicações ao mundo. 

 Cumpre-nos salientar, por fim, a importância da Mídia, dentro de uma 

explicação retórica como fonte de pesquisa e como portadora das diversas linguagens 

produzidas e por ela divulgada, uma vez que a produção discursiva visa atender 

auditórios ampliados, universais ou particulares
84

, a que chamamos genericamente de 

opinião pública. 

 O discurso político é um discurso que se serve de uma série de “linguagens” e 

modos de argumentação provenientes de diversas origens. Disso se segue - o que de 

qualquer forma é quase evidente - que a linguagem política é por natureza ambivalente e 

polivalente. Ela consiste no emprego de uma textura de linguagens capazes de dizer 

coisas diferentes e de proporcionar maneiras diversas de dizer as coisas, na exploração 

dessas diferenças. Exploramos assim, elementos culturais, religiosos e literários que 

                                                            
83POCOCK, J.G. Introdução: O Estado da Arte e O conceito de linguagem e o métier d`historien. In: 

Linguagens do Ideário político. Sérgio Miceli [org]. Trad. Fábio Fernandes- São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo. 2003. pp. 23-82 
84A divisão em auditório universal – quando o discurso visa atingir o maior número possível de ouvintes, 

de forma ampla, múltipla, diversificada, e auditório particular – quando o discurso visa atingir um grupo 

específico e conhecido de ouvintes é dada por Chaim Perelman. 
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solidificam e procuram justificar a temática da reforma agrária visível nos artefatos 

culturais e que perpassam o imaginário social. Dimensões textuais (literária, religiosa, 

musical e mesmo poética) presentes tanto no gênero retórico deliberativo, quanto 

judiciário. 

 Foi utilizando-se de todo material textual disponível, entre eles revistas, jornais, 

pronunciamentos, processos jurídicos e fundamentalmente a legislação agrária, que 

procuramos entender e interpretar esse LABIRINTO que tem sido o tema da reforma 

agrária em nosso país. 
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13. A Voz do Congresso é a Voz do Povo, A Voz do Povo é a Voz de Deus? Direitos 

Humanos, Democracia e o Pensamento do Brasileiro quanto aos Direitos LGBT 

 

 

Isabella Bruna Lemes Pereira 

Michele Cunha Franco 
85

 

 

Resumo: Não há consenso a respeito do surgimento dos Direitos Humanos, se uma construção e 

afirmação histórica ou se uma criação pós Segunda Guerra Mundial, mas há consenso sobre seu fim: o 

sujeito, o ser humano. O artigo mostra, a partir da comparação entre resultados obtidos em pesquisas 

feitas pelo Datafolha, Ibope e IBGE, no período de 2010 a 2016, sobre a opinião popular a respeito dos 

direitos de cidadãs e cidadãos que se distanciam do padrão heterossexual e heteronormativo, sobretudo 

referente à união civil e, a posição majoritária de congressistas conservadores no Parlamento Brasileiro 

que, com argumentos fundados em dogmas cristãos, opõem-se a regulamentação de direitos concernentes 

a essa parcela da população.  

 

Palavras-Chave: Direitos Humanos, Opinião Popular, União Civil, Parlamento Brasileiro.  

 

INTRODUÇÃO 

  

As tentativas de conformação dos corpos à heteronormatividade não é algo 

novo, pois remonta há séculos, fortalecida pela difusão do catolicismo e a criação de um 

padrão de conduta moral, principalmente a partir do Concílio de Trento no século XIII 

(TREVISAN, 2002, p. 110), mas pode-se afirmar que no contexto social atual acirrou-

se a discussão sobre sexualidade. O ano de 2011 foi emblemático para a população 

LGBT+, em virtude do julgamento, pela Suprema Corte, da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132, que declarou a possibilidade 

jurídica de casais homossexuais constituírem uma família (BRASIL, 2011).  

É certo que os movimentos sociais brasileiros defensores dos direitos civis e 

políticos e, em particular, da dignidade e liberdade sexual, conquistaram maior 

evidência a partir da década de 1970 com o retorno de alguns exilados políticos vítimas 

da ditadura militar, bem como pela apropriação de espaços e conhecimentos por parte 

de homossexuais, que começaram a se expressar nos meios artísticos e de comunicação, 
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Humanos UFG. 
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jornais e revistas, o que marcou a transição do gueto para os espaços públicos 

(TREVISAN, 2002, p. 298). 

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da 

mencionada ADPF, lançou a luta por direitos a outro patamar. O afeto estabeleceu-se 

como um bem jurídico, alterando o conceito sedimentado de família, a fim de 

compreender a monoparentalidade, a pluriparentalidade e tantos outros mosaicos que se 

formam em decorrência dos laços afetivos. A partir dela, intensificaram-se os pedidos 

de concessão de direitos previdenciários, adoção e pensão alimentícia em 

relacionamentos não heterossexuais pelo poder judiciário, aumentando as chances de 

êxitos de tais demandas
86

.  

Na esfera judiciária os direitos fundamentais da parcela da população que não se 

enquadra nos padrões heterossexuais parecem estar mais garantidos se comparado à 

esfera legislativa, em que os avanços ainda são tímidos. Tramitam no Congresso 

Nacional dois projetos de lei antagônicos à primeira vista: o projeto de lei 6583/2013 

(BRASIL, 2013a), chamado de Estatuto da Família, proposto pelo Deputado Anderson 

Ferreira (PR-PE)
87

, e o projeto de lei 470/2013 (BRASIL, 2013b), proposto pela 

Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
88

. Estão em tramitação, ainda, o projeto de lei 

5120/2013(BRASIL, 2013b), proposto pelo Deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ)
89

 e pela 

Deputada Erica Kokay (PT-DF)
90

, e o Projeto de Decreto Legislativo 106/2013 

(BRASIL, 2013d), de autoria do Senador Magno Malta (PR-ES)
91

, um dos líderes da 

bancada evangélica. 

Tais projetos tratam basicamente da união civil entre pessoas do mesmo sexo. 

Os dois primeiros, consideramos antagônicos, pois o primeiro, Estatuto da Família, tem 

como objetivo estabelecer um único tipo de família possível, a família heterossexual, 

composta de um pai, homem, uma mãe, mulher e filhos ou filhas. Já o segundo, 

denominado Estatuto das Famílias, objetiva o contrário, estabelecer legalmente a 
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possibilidade de que uma gama maior de arranjos afetivos sejam considerados como 

famílias e possam ter os mesmos direitos da família fundada na heteronormatividade. 

O projeto proposto em conjunto por Jean Wyllys e Erica Kokay pretende, 

claramente, a alteração da legislação existente para permitir o casamento civil entre 

pessoas do mesmo sexo, enquanto que o projeto de decreto legislativo proposto por 

Malta – cujo mandato é estreitamente ligado às igrejas evangélicas pentecostais - tem 

como objetivo sustar a resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 175 de 2013 

(BRASIL, 2013e), existente desde 2013, que possibilita o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo.  

Existe, portanto, um debate muito acalorado relativo aos direitos civis para a 

população LGBT+, sobretudo quando o assunto é o casamento entre iguais. Esse debate, 

apesar de não ser novo, é muito atual. A própria discrepância entre escopos dos quatro 

projetos acima citados leva à percepção de um conflito visível, evidente e indiscutível 

entre as bancadas de congressistas, entre os parlamentares e suas convicções 

particulares, individuais e cristãs e os direitos civis e sociais da população. 

Propomos neste artigo uma análise detida das proposições elaboradas e enviadas 

ao Parlamento, tanto no Senado Federal como na Câmara dos Deputados, a fim de 

avaliar como o Congresso Nacional vem analisando e deliberando questões atinentes à 

sexualidade e à identidade de gênero. Além das pesquisas documentais no Congresso 

Nacional, realizamos levantamentos sobre pesquisas de opiniões já realizadas pelo 

Ibope
92

, IBGE
93

 e Datafolha
94

 sobre (homo)sexualidade. A análise de tais pesquisas 

mostrará o que os brasileiros e brasileiras pensam sobre a união civil entre pessoas do 

mesmo sexo e como esse posicionamento se aproxima da conduta dos/as congressistas e 

os projetos de lei que têm sido elaborados e discutidos no âmbito do Parlamento 

Brasileiro.  

Por fim, feitas as análises sobre a visão do Parlamento e da população quanto ao 

casamento civil, buscaremos evidenciar como essas discussões têm se distanciado do 

que se concebe como direitos humanos. Partindo de um conceito dogmático de Direitos 

Humanos, proposto por Alain Supiot (2007), dentro de uma perspectiva criacionista e 

não evolucionista, conforme teoria de Samuel Moyn (2010), mostraremos que o 
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Congresso Nacional, de um modo geral, não vê as questões LGBT+ como questões de 

Direitos Humanos, pois não são eles os humanos legíveis nas declarações ditas 

universais sobre os direitos do homem.  

 

2. O POVO BRASILEIRO E O CONGRESSO NACIONAL: UMA SÓ VOZ? 

 

Fizemos uma minuciosa pesquisa nos arquivos do Senado e Câmara dos 

Deputados Federais relativa ao período compreendido entre os anos de 2007 e 2015, a 

partir de sete chaves de pesquisa: família, sexualidade, sexo, homoafetivo, homoafetiva, 

gênero e direitos humanos e encontramos 3.977 proposições na Câmara e 460 no 

Senado, entre Projetos de Lei, Proposta de Emenda à Constituição, Projeto de Lei 

Complementar, Medida Provisória, Projeto de Lei de Conversão, Projeto de Resolução 

e de Decreto Legislativo. Dentre essas 4.437 proposições, apenas 195 continham em seu 

bojo palavras-chave que envolvem questões LGBT+. Nesse universo de 195 

proposições, 60% trazem propostas de garantias, concessões de direitos e projetos que 

beneficiam parcela da população não heterossexual. Os outros 40% objetivam sustar 

portarias ou decretos que concedem algum tipo de direito, ou mesmo aprovar medidas e 

leis que visam restringir tais direitos. Portanto, desse universo de 4.437 proposições 

relativas aos temas que nortearam essa pesquisa, por meio das chaves de pesquisa, 

apenas 4,39% têm relação com a comunidade LGBT+, pela garantia de direitos ou não.  

O ano de 2007, foi, entre os anos analisados, o que apresentou maior número de 

proposições positivas, 23 visando a garantia de direitos, como o projeto de lei nº 

580/2007 que dispõe sobre a existência de um contrato civil de união homoafetiva, que 

foi proposto por Clodovil Hernandes, integrante, à época, da Comissão Permanente de 

Direitos Humanos e Minorias, deputado pelo PTC-SP
95

. Em contrapartida, o ano de 

2015 foi o ano em que mais foram apresentadas proposições visando tanto a sustar 

direitos já concedidos por meio de portarias e decretos, como a criar norma jurídica 

restringindo algum tipo de direito, como ocorreu no pedido de sustação da Resolução nº 

175, de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, já citado. Foram 30 protocolos no total, 

somando todas as proposições naquele ano. 

Uma vez que a análise partiu de sete chaves de pesquisa, o resultado obtido, 195 

proposições em que ocorreram palavras chave pertinentes às questões LGBT+ não 
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representa um universo de proposições inéditas, mas sim quantas vezes houve menção a 

determinado tema dentro do todo pesquisado. Ao filtrarmos novamente essa amostra, 

foram apuradas 55 proposições inéditas com o fim de garantir algum direito e 40 que 

visam restringir ou suspender, sustar alguma medida ou direito já vigente, sendo que 

algumas proposições possuem vários/as autores/as, de modo que a análise por estado e 

por partido foi feita a partir das assinaturas e não do projeto. Percebemos que o universo 

amostral da chave de pesquisa de Direitos Humanos conta com 95 proposições no 

Senado e 649 na Câmara. No entanto, nenhuma das proposições do Senado trata de 

qualquer assunto que envolva a população LGBT+ e apenas 14 proposições 

contemplam essa parcela da população na Câmara. 

O fato de 2015 ter sido o pior ano para os direitos LGBT+ no Parlamento 

Brasileiro está diretamente associado ao aumento significativo de congressistas 

conservadores/as que, ao dividirem-se em bancadas informais, aliam-se 

independentemente de seus partidos para influenciar e definir agendas e para organizar 

pautas que podem ser debatidas e aprovadas segundo seus interesses suprapartidários.  

Na legislatura iniciada em 2011 e eleita em 2010, o DIAP – Departamento 

Intersindical de Assessoria Parlamentar (QUEIROZ, 2014) identificou as seguintes 

bancadas: empresarial, a ruralista, a evangélica, a de segurança, a sindical, a feminina e, 

por fim a dos parentes
96

. No entanto, o número de bancadas e a quantidade de 

congressistas que as compõem sofre variação quando analisados por outros/as 

jornalistas e pesquisadores/as. Além disso, esses agrupamentos não são engessados, e 

modificaram-se ao longo das legislaturas.  

Em 2011, a revista Istoé fez um levantamento minucioso sobre as bancadas 

informais e seus componentes, apresentou novas composições e alterações no número 

de integrantes comparadas à informação dada pelo DIAP. Apontou a existência de 17 

bancadas: a ruralista, a sindical, a evangélica, a homossexual, a dos municipalistas, a em 

defesa das crianças e adolescentes, a da agricultura familiar, a dos proprietários dos 

meios de comunicação, a ambientalista, a da educação, a do afrodescendente, a 

empresarial, a da segurança pública, a da saúde, da bola, dos bancos e a feminina 

(PARDELLAS, 2011). 
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As bancadas apelidadas de “BBB” – bala, boi e bíblia, que são as bancadas da 

segurança, da agropecuária e a evangélica, são as encarregadas das pautas mais 

conservadoras e tiveram um aumento significativo nas eleições ocorridas em 2014. O 

jornal El Pais Brasil, em sua sucursal brasileira, noticiou, no domingo da referida 

eleição, que o Congresso Nacional se enchia de representantes ultraconservadores, 

noticiando, a partir de dados do DIAP que houve um aumento de 30% no número de 

representantes ligados/as à polícia e, a bancada agropecuária, que contava com 191 

representantes, passou a contar com 257. A bancada evangélica, composta por 68 

deputados/as, segundo a própria Frente Parlamentar, passou a contar com 75 

deputados/as na última eleição (BACKES, 2015, p. 19). Trata-se da composição 

parlamentar mais conservadora desde a época da ditadura militar (BEDINELLI, 2014), 

fato personificado na figura do ex-presidente da Câmara durante o exercício do seu 

curto mandato, que teve início exatamente em 2015. O então presidente, Eduardo Cunha 

(PMDB-RJ), quando assumiu a cadeira deixou claro que determinadas pautas, como 

aborto, somente seriam votadas “sob o seu cadáver”(LEAL, 2015). 

Outros/as parlamentares também ganharam destaque por declarações, 

pronunciamentos ou mesmo atos que foram de encontro a qualquer progresso no campo 

dos direitos civis e sociais, sobretudo dos direitos pró-LGBT+. Luiz Carlos Heinze (PP-

RS)
97

, para quem quilombolas, índios, gays, lésbicas não prestam e “estão aninhados no 

Governo federal”, referindo-se ao mandato do PT (BEDINELLI, 2014), Jair Bolsonaro 

(PP-RJ), ex-militar e deputado mais bem votado no Rio de Janeiro nas eleições de 2014 

é declaradamente homofóbico, favorável à pena de morte e redução na natalidade nas 

classes baixas, Marco Feliciano (PSC-SP), foi o terceiro deputado mais bem votado no 

estado de São Paulo, eleito em 2014 com 398.087 votos, enquanto que na eleição de 

2010 foi eleito com 211.8559(Op. cit.), apresentou várias proposições na Câmara, como 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 637/2012 (BRASIL, 2012), que visava sustar a 

decisão proferida na ADPF 132.  

Entre os representantes goianos desse ultraconservadorismo, está o Delegado 

Waldir (PSDB-GO)
98

, eleito em 2014 com seis vezes mais votos que os obtidos nas 

eleições de 2010, quando não conseguiu ser eleito, e João Campos (PSDB-GO), 

responsável por alguns projetos de decreto legislativo de sustação de atos normativos do 
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poder executivo, como o 52/2011 (BRASIL, 2011), que objetiva sustar aplicação das 

Portarias nº 1.707, de 18 de agosto de 2008, do Ministro da Saúde, e nº 457, de 19 de 

agosto de 2008, da Secretaria de Atenção à Saúde, que instituem e regulamentam, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde a cirurgia de transgenitalização. Não podemos 

esquecer do coronel Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, que considera os/as 

defensores dos direitos humanos, “uns malas” (BEDINELLI, 2014). 

O sistema de representação brasileiro, que leva em conta o quociente eleitoral, 

cria a situação de que os/as deputados/as eleitos não necessariamente conseguiram o 

assento no parlamento por voto popular. As estatísticas concluem que os maiores líderes 

conservadores da Câmara foram eleitos pelos próprios votos, mas acabaram “dando 

carona” a outros/as tantos/as congressistas que compõem as bancadas radicais. Dos/as 

513 deputados/as na Câmara, apenas 36 foram eleitos/as com os próprios votos, o que 

representa 7% dos assentos. Esse foi o percentual apurado tanto nas eleições de 2010 

quanto de 2014.  

No universo das proposições contra LGBT+, 144 congressistas assinaram 

projetos em conjunto ou individualmente. Desses 144, apenas 12 foram eleitos/as pelos 

próprios votos, o que representa pouco mais de 8%.  

Muito embora existam evidências de que o quociente eleitoral contribui para o 

aumento do número de proposições prejudiciais à comunidade LGBT+, não há 

estatística capaz de indicar se a situação seria melhor caso o sistema eleitoral 

majoritário e não proporcional.  

Ao analisarmos a opinião popular quanto aos direitos LGBT+, sobretudo do 

ponto de vista da sexualidade e afetividade, foi possível perceber que o 

conservadorismo fala tão alto quanto no Parlamento.  

O Instituto Datafolha realizou uma pesquisa, no ano de 2007 sobre a importância 

da família. Entre os questionamentos realizados aos/às entrevistados/as, estavam 

perguntas relativas ao comportamento homossexual. 49% dos entrevistados/as 

responderam que a homossexualidade era moralmente errada e 57% acreditam que ter 

um filho gay é muito grave, dois por cento a mais do que ter uma filha lésbica 

(DATAFOLHA, 2007). Nessa pesquisa, foram entrevistadas 2.095 pessoas em 211 

municípios diferentes, considerando-se uma margem de erro de dois pontos percentuais 

para mais ou para menos.  

Em outra pesquisa, realizada também pelo Datafolha (DATAFOLHA, 2008), em 

2008, 45% dos/as brasileiros/as entrevistados/as posicionaram-se contra a união civil 
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homossexual, 14% se disseram indiferente, 2% não souberam ou não quiseram 

responder enquanto 39% posicionaram-se totalmente favoráveis. No centro oeste, o 

índice cai para 34%. O universo amostral dessa pesquisa foi de 4.044 entrevistas em 

159 municípios, com margem de erro de dois pontos percentuais.  

No contexto da decisão do STF que aprovou o casamento civil entre 

homossexuais, em 2011, nova pesquisa foi feita, dessa vez pelo IBOPE (IBOPE 

INTELIGÊNCIA, 2011) e 55% dos/as entrevistados/as disseram ser contra a decisão. O 

preconceito é maior entre as pessoas acima de 50 anos, entre as quais a rejeição é de 

73%, pessoas até a quarta série do ensino fundamental, cujo percentual de contrários/as 

é de 68%, e na região Nordeste, Norte e Centro Oeste, onde o índice de pessoas que não 

aceitam a união é de 60%. Quanto à religião, o preconceito maior está entre os/as 

evangélicos/as, para os/as quais a reprovação é de 77%, não sendo baixa, contudo, a 

reprovação entre os ateus e ateias, 49%. Foram ouvidas nessa pesquisa, 2002 pessoas, 

em 142 municípios, em todas as regiões do país.  

Em 2013, o IBGE identificou que foram realizados 3.700 casamentos entre 

pessoas do mesmo sexo no Brasil (DESIDÉRIO, 2014). No mesmo ano, o IBOPE fez 

uma pesquisa on line sobre a sexualidade dos brasileiros e das brasileiras e a opinião 

popular quanto ao casamento entre pessoas do mesmo sexo (IBOPE INTELIGÊNCIA, 

2013). O índice de aprovação aumentou em dois pontos percentuais. Dentre os/as 

homossexuais questionados/as os/as homossexuais, 43% afirmam que se casariam se o 

casamento fosse legal.  

No ano seguinte, em 2014, o IBOPE fez nova pesquisa (ROSSI, 2014), dessa 

vez voltada para o conservadorismo dos/as brasileiros e brasileiras e um dos temas 

abordados foi o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O percentual de pessoas 

contrárias ainda era superior ao de pessoas favoráveis, 53% a 43%, 7% não souberam 

ou não quiseram responder, num universo amostral de 2.506 pessoas em 175 

municípios. Em 2015 o índice de reprovação do casamento homossexual caiu para 49% 

segundo pesquisa feita pela Hello Research (BARBOSA, 2015). No site da Câmara dos 

Deputados, uma enquete que perguntava aos internautas se concordavam com a 

definição de família como o núcleo formado a partir da união entre homem e mulher, 

prevista no projeto que cria o Estatuto da Família, resultou em 49,98% de concordância 

(ROSSI, 2014).  

Da análise obtida a partir dos dados resultantes da pesquisa aos projetos de lei da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, é nítido que o Parlamento é dividido 



 

191 

 

quando se posiciona frente a questões que envolvem a população LGBT+. Parte dos/as 

congressistas, movido por convicções diversas, trabalham para apresentar propostas 

para impedir a igualdade de direitos entre as pessoas. Quando o assunto é igualdade de 

gênero, liberdade sexual, liberdade do corpo – aqui também incluímos o aborto – e 

direitos formalmente iguais para pessoas independentemente de sua sexualidade e 

afetividade, notamos um Congresso em conflito, sobretudo moral.  

Ao analisar os dados obtidos a partir de entrevistas feitas com cidadãos e 

cidadãs, podemos notar que esse conflito também é muito forte. Questionados sobre a 

homossexualidade, quase metade dos/as entrevistados/as disseram entender como 

inaceitável moralmente. Quando questionados/as os gays, lésbicas e outras pessoas com 

outras sexualidades não heterossexuais, afirmaram ter vergonha de quem são, 31% não 

contam para a família e 33% não se assumem no trabalho. O maior motivo é medo da 

rejeição, seguido pela vergonha (IBOPE CONECTAÍ, 2013).  

O Congresso Nacional é um misto de pessoas diferentes, embora predominem os 

homens, brancos das camadas sociais superiores (MACEDO, 2014) e, muito embora 

os/as brasileiros/as quando inquiridos/as sobre a representatividade do Parlamento 

dizem não se sentir representados, muitas nuances existem nessa falta de empatia. Os/as 

eleitores/as povo também são formados por pessoas díspares. Porém, se viver numa 

democracia significa ter a voz da maioria ouvida, podemos afirmar que o Congresso 

representa o/a brasileiro/a quando a pauta é conservadorismo, avanço dos direitos 

sociais e civis para pessoas que fogem da regra, da norma sexual eurocêntrica e cristã 

que nos foi imposta.   

A IPSOS (IPSOS, 2016)
99

 empresa de pesquisa de inteligência realizou estudo 

sobre a representatividade do Congresso Nacional e apurou que 79% dos brasileiros não 

se sentem representados por nenhum partido. A Fapesp também divulgou pesquisa, no 

ano de 2014, sobre a memória do voto do eleitor (SILVA, 2015), apresentando a 

assustadora estatística de que 40% dos/as eleitores/as não se lembram para quem votou 

nas eleições para deputado/a estadual e federal em 2014. 

No ano de 2013 ocorreram as emblemáticas e históricas manifestações em todo 

o país, com o objetivo inicial de reivindicar o não aumento das tarifas de transporte 
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público, que acabou por tomar proporções maiores tornando-se uma vigorosa 

manifestação contra a corrupção no país e seguiu em sentidos conflitantes: de um lado, 

grupos progressistas demandando por mais direitos e mais democracia e, por outro, 

grupos que demandavam mais liberdade ao mercado e menos direitos sociais, havendo 

até mesmo, grupos que demandavam por pautas mais conservadoras. Em um contexto 

repleto de escândalos de corrupção, parece justificável a insatisfação e o cansaço do/a 

eleitor/a quanto à política no país.  

A falta de pesquisa prévia ao perfil e histórico dos/as candidatos/as e o não 

acompanhamento de suas atuações enquanto ocupam o cargo político, levam os/as 

eleitores/as a votar no/a candidato/a que superficialmente apresenta respostas, que são, 

geralmente, os/as mais radicais e favorecem, ainda, os votos em pessoas ligas às Igrejas 

Evangélicas que têm táticas fortes de convencimento a seus seguidores.  

Quando o assunto é relativo a direitos e liberdades civis, o Congresso reflete 

exatamente o que pensam os/ brasileiros/as. Quase metade da população discorda da 

igualdade de direitos entre heterossexuais e não heterossexuais por uma questão moral 

enraizada na nossa cultura. Os parlamentares não estão imunes desse conservadorismo 

cristão e deixam que essas convicções pessoais prejudiquem seu julgamento que 

supostamente deveria ser menos cristianizado e mais laico. O deputado Anderson 

Ferreira, ao ser questionado sobre suas razões para elaborar o Estatuto da Família 

alegou que “não existe homossexual cristão” (REDE FEMININA DE JURISTAS, 

2016), reforçando o uso da religião, da fé e do cristianismo para mitigar direitos. 

 

3. OS DIREITOS HUMANOS COMO OS DIREITOS DO HOMEM. QUE 

HOMEM? 

 

Para grande parte dos estudiosos dos direitos humanos, como Lafer (2006), estes 

são um processo histórico de afirmação de um valor, o da dignidade da pessoa humana, 

que tem como fundamento histórico o estoicismo, o cristianismo e o direito natural 

moderno, principalmente, e como base fundamental a ideia da modernidade e a 

concepção orgânica e horizontal de sociedade. Os direitos humanos têm origem cristã, 

provém, parte dos seus ideais do cristianismo (SUPIOT, 2007, p. 232) e essa afirmação 

precisa ser vista como um fato e não uma acusação. 

Em outras palavras, para o autor, os direitos humanos vêm para consagrar a voz 

do povo, a perspectiva de direitos do ponto de vista social, restringindo, delimitando a 
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perspectiva autoritária, que parte do governo. Lafer (Op. cit.) entende essa “história” 

como um processo que contém diversas etapas, sendo a primeira delas a construção de 

uma importância, até se transformar em cláusula pétrea da Constituição Federal no 

Brasil e Declarações tidas como universais. A segunda fase é a da generalização, de 

entender quem são os destinatários dos direitos humanos. Passam eles, por uma fase de 

não discriminação, de não restrição, de modo que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, vistos todos os seres humanos de forma abstrata.  

Existente o direito, e universalizado, a etapa seguinte do processo de 

consolidação é a especificação, onde o homem passa a existir em um contexto: uma 

relação de consumo, o ser humano idoso, o ser humano criança, a mulher, o homem, o 

não heterossexual. A última etapa é a de internacionalização, que é a positivação no 

cenário internacional. 

O autor explica o sujeito dos direitos humanos com o conceito por ele criado, de 

“jus cosmopoliticum”, que diz respeito “aos seres humanos e aos Estados em suas 

relações exteriores e sua interdependência como cidadãos de um Estado universal da 

humanidade”. Portanto, o sujeito dos direitos humanos é um ser universal. No entanto, 

partindo dessa perspectiva, os direitos humanos soam como algo messiânico, o que por 

si só, é uma perspectiva fundamentalista que arrisca desconstruir o verdadeiro ideal de 

respeito à dignidade humana que deve guiar os direitos humanos.  

De fato, a ONU, a OIT, a Cruz Vermelha e tantas outras instituições e órgãos de 

abrangência “universal” foram muito importantes para a construção do discurso dos 

direitos humanos. A ONU, principalmente, foi figura essencial no segundo momento da 

internacionalização dos Direitos Humanos. Com o objetivo de “preservar as gerações 

vindouras do flagelo da guerra” (LAFER, 2006, p. 21), insere, definitivamente, os 

direitos humanos na agenda internacional como tema de importância global, como um 

“direito novo” (Op. cit. p. 22), impulsionado pelos horrores da guerra e ascensão, ainda 

que temporária, dos regimes totalitaristas. Contudo, trata-se de um discurso 

eurocêntrico, direcionado para um sujeito humano somente possível no contexto cristão 

europeu ou europeizado.  

A internacionalização dos direitos humanos está intrinsecamente ligada à 

globalização, que teve início no Renascimento e tomou proporções incalculáveis com as 

evoluções tecnológicas trazidas pelas Grandes Guerras. Do Renascimento surge o ideal 

de conquista do mundo novo, um fenômeno marcado pela dominação do Ocidente e 

subalternização do restante do universo conhecido, em razão do seu poder material que 
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envolve ciência somada à técnica (SUPIOT, 2007, p. 238). A dominação científica e 

todo o poder material do Ocidente fez com que ele acreditasse que era superior a toda e 

qualquer outra cultura que poderia haver que não a ocidentalmente globalizada. Mas 

existe um oriente, existem Estados dominados por religião, existem Estados 

fundamentalistas, assim como existem culturas anteriores à dominação cultural 

ocidental cristã que conseguiram se preservar e existe o Sul. 

Quando falamos em internacionalização dos direitos humanos, falamos em 

sentido amplíssimo de modo a abarcar todo e qualquer indivíduo pertencente à raça 

humana. E esses direitos humanos globais a todo custo, também não é uma forma de 

totalitarismo? E esse sujeito dos direitos humanos, para os quais se destinam todas as 

regras, direitos, deveres e proteções, encontra afinidade com os humanos não 

ocidentais ou ocidentalizados?  

Essa arrogância ocidental messiânica levou os direitos humanos a uma divisão 

de ideologias: os que creem e os que não creem. Os que creem justificam sua crença 

no universalismo, vendo nos direitos humanos um tesouro, uma chave para o mundo 

globalizado. Já os que não creem, têm uma razão simples: são leis dos homens brancos 

(Op. cit., p. 231). Quem pertence à maioria tende a crer que é um processo lógico e 

racional que todas as minorias passem a seguir a ideologia dominante. Para os que 

dominam, é defensável que se adote a regra do mais numeroso. Isso parece distante, 

mas não é.  

O homem branco para o qual os direitos humanos olha, na perspectiva 

daqueles/as que não se sentem representados/as, é uma abreviação para o sujeito branco, 

eurocêntrico, cristão, heterossexual, proprietário, leia-se, detentor dos meios de 

produção. Quando então, pensamos nos direitos humanos para pessoas fora desse 

imaginário idealizado de sujeito de direitos, temos uma concepção infeliz.  

Cabrera apresentou dados interessantes sobre a percepção pública quanto ao 

tema: 

 

Segundo a “Pesquisa de Opinião Pública: percepção sobre direitos humanos 

no Brasil”, dois em cada cinco entrevistados não souberam sequer mencionar 

um Direito Humano assegurado pela Constituição e, além disso, pelo menos 

um em cada sete – o que pode parecer, a princípio, um baixo contingente, 

mas entende-se bastante considerável em proporções totais – faz associações 

negativas, pensando os direitos humanos como direitos destinados a grupos 

privilegiados. Ainda, apenas 1/3 dos entrevistados demonstrou-se favorável 
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ao pleno respeito aos direitos de “presos e bandidos” (CABRERA, 2014, p. 

17). 

 

Essa percepção do/a brasileiro/a quanto aos direitos humanos também foi 

noticiada quando o país recebeu a visita de Salil Shetty, à época secretário-geral da 

Anistia Internacional, que se disse chocado com a forma como os direitos humanos são 

tratados no Brasil, como se opostos ao desenvolvimento e à segurança pública 

(CARNEIRO, 2011).   

Uma pesquisa de campo realizada pela UNESP (Universidade Estadual de São 

Paulo) com o intuito de analisar a percepção dos/as transexuais sobre direitos humanos 

concluiu que as pessoas entrevistas não têm conhecimento do que a lei lhe assegura: 

 

Constatou-se que as integrantes dos grupos em questão são excluídas de 

saberes que são fundamentais para terem acesso a seus direitos, tanto pelo 

desconhecimento daquilo que já lhes é assegurado por lei, quanto dos meios, 

através dos quais, podem exigir sua garantia. A partir de suas vivências, 

indicam questões que deveriam ser garantidas como direitos, entre elas: 

“direito de ser gente”, à saúde e à feminilização dos corpos, à mobilidade e 

acesso à cidade e à segurança. Ressalta-se, ainda, que as pessoas estudadas 

compreendem a condição em que vivem como algo imutável através de suas 

ações (BRANCALEONI; VIEIRA; AMORIM; OLIVEIRA, 2016, p. 335). 

 

É possível, pois, perceber que a perspectiva global de direitos humanos é 

opressora na medida em que não consegue relacionar outros sujeitos com esse sujeito 

idealizado. Ao delimitar esse sujeito humano cristão, vários outros sujeitos são alijados 

desse processo de construção de direitos, mesmo sem que percebamos. Não obstante, 

essa perspectiva universalista dos direitos humanos se funda em fundamentalismos que 

devem ser combatidos.  

Ao se criar uma declaração universal dos direitos do homem e do cidadão, se 

determina qual o padrão de conduta moral, política e cívica para o indivíduo. Dentro 

dessa perspectiva de amor ao próximo, próprio dos direitos humanos, encontramos 

várias razões para selecionar o próximo, para excluir um outro não tão próximo e para 

eliminar o distante. É por essas razões, que os Direitos Humanos não são construídos, 

mas inventados em um momento de necessidade. Qual o problema disso? Nenhum. Mas 

a partir da crença de que direitos humanos são uma criação e não uma construção, talvez 

seja mais fácil formar sua convicção genuína do que encontrar razões científicas para o 

dogma. 

Samuel Moyn desconstrói todo o ideário sobre a origem dos direitos humanos e 

os eventos que impulsionaram sua criação e existência, ao questionar se realmente 
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existiu uma consciência pós-guerra e pós-holocausto que justificasse a criação dos 

utópicos direitos humanos. Em verdade, afirma que os direitos humanos não podem 

representar uma resposta ao flagelo da guerra, sendo, mais perfeitamente definido como 

as “flores de um funeral deixadas no túmulo das esperanças em um tempo de guerra” 

(MOYN, 2010, p. 2).  

Uma utopia inventada repentinamente nos anos que sucederam a Segunda 

Guerra Mundial, em virtude de uma surpreendente mudança no “conceito moral do 

mundo Ocidental” (Op. cit, p. 1), num contexto de muita revolta e revoluções, quando 

os conceitos que tentavam implantar ainda não tinham reconhecimento de parte da 

população.  

Para o autor, os direitos humanos e a declaração de 1948 nada mais foram que 

uma tentativa de aquietar as grandes vítimas da guerra, uma formalização de pedido de 

desculpas e uma criação do mundo ocidental para mostrar que sentiam as perdas, que se 

sensibilizavam com a situação das populações massacradas na Segunda Guerra, seja 

pela própria guerra, seja pelo genocídio e os campos de concentração. Pensando na 

esperança que traz a existência de direitos humanos, é que toda “reflexão sobre o 

assunto deve começar por levar em consideração sua natureza dogmática e reconhecer 

que eles são os artigos de um credo oriundo dos valores da cristandade ocidental” 

(SUPIOT, 2007, p. 232). 

Reconhecendo a importância da crença nos direitos humanos, mas não havendo 

identificação com esse “homem branco” que Supiot (Op. cit.) coloca, uma proposta 

descolonial tem crescido vigorosamente no campo epistemológico dos Direitos 

Humanos e consiste, basicamente, em apontar que as premissas eurocêntricas da luta 

por direitos humanos tendo como principal ator o homem ocidental racional e cristão 

em busca de liberdades religiosas, civis e políticas são na verdade fruto de um processo 

de colonização de terras e culturas, que fora imposta pelo ocidente que, para lograr 

êxito, criou hierarquias e subalternidades, além de desprezar lutas de povos não 

ocidentais e de subjugá-los. 

Dentro de uma perspectiva clássica, os direitos humanos assumem um caráter 

quase sempre fundamentalista, seja pela via do messianismo, do cientificismo ou do 

comunitarismo (Op. cit. ). E o messianismo, esse ideal libertário, no qual o Norte 

“salva” o Sul, o Ocidente “salva” o não Ocidente; o cristão “salva” o pecador, cura gay 

é “inventada” são afrontas ao Estado Democrático de Direito. O Congresso é hoje uma 
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ameaça à democracia, por querer "converter" as pessoas: não votar a favor do aborto por 

querer que as pessoas concordem que a igreja é contra o aborto.  

Importa falar que assim como nossos cidadãos e cidadãs, o conhecimento sobre 

o que são os direitos humanos é muito parco também no Congresso Nacional que 

desconhece a dimensão desses direitos. A população LGBT+, que é invibilizada, 

subalternizada e inteligível para muitos, não faz parte dos humanos com direitos, para 

muitos/as cidadãos/as e políticos.  

A partir dessa desobediência epistêmica, de reconhecer o conhecimento não só 

pela via científica, é que os direitos humanos podem ser vistos e abraçados como um 

direito verdadeiramente para todos, aberto à interlocução e à troca de experiências.   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A postura de determinados/as congressistas que têm labutado no sentido de 

cercear o a fruição por uma parcela da sociedade de direitos intrínsecos à dignidade 

humana uma vez que atentam contra direitos civis e sociais da população LGBT+ ao 

postularem uma conversão às regras que são atinentes à moral cristã, heteronormativa. 

Assumimos aqui que se trata de uma ameaça a princípios basilares da democracia e do 

Estado laico. Ao tentarem restringir os afetos, autonomia sobre o corpo, direitos sociais 

e civis, previdenciários aos ditames da religião deixam de incluir no gozo de direitos 

humanos as pessoas que não se enquadrem em suas premissas morais e religiosas. Não 

por acaso existe o mote: “direitos humanos para humanos direitos” com o qual grande 

parcela da população concorda. Reconhecer os direitos vai além de tolerar” a existência 

de pessoas que não infrinjam regras que a elas não se deveria impor (religião, por 

exemplo).  

Assumimos que essa postura restritiva de direitos se coaduna com a percepção 

de Moyn (2010); Mignolo (2008) e Bragato (2014) que propõem aspectos 

problemáticos nos discursos dos direitos humanos, que partem da lógica colonizadora e 

hierarquizante ao criarem um ideário de direitos universais que desprezam a 

racionalidade, logicidade e legitimidade de saberes, comportamentos e ideais que não se 

enquadrem no idealizado sujeito universal, que nada tem de universal. 
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Resumo: Este artigo busca investigar de que forma as ideias desenvolvidas pela autora e militante negra 

Lélia Gonzalez se aproximam das discussões decoloniais. No decorrer do trabalho, será abordado como 

as estruturas de dominação coloniais se perpetuam ainda hoje apesar da independência formal da maioria 

das colônias. Atualmente, muitos aspectos desta dominação, oriundos do colonialismo, influenciam as 

organizações sociais no sistema capitalista e os papéis e identidades ocupados por sujeitos como o Negro, 

o Índio e a Mulher são reflexos deste processo. Nesse contexto, a construção da identidade da mulher 

negra foi forjada historicamente com influência direta do sistema-mundo 

patriarcal/capitalista/colonial/moderno. Para aprofundar nessas questões, dividiremos o trabalho em duas 

partes. Na primeira delas, será feita uma revisão teórica do pensamento decolonial desenvolvido por 

autores latino americanos de várias áreas do conhecimento, com o intuito de elucidar os principais 

conceitos, ideias e debates propostos por estes autores e autoras. Na segunda parte, serão utilizadas as 

obras de Lélia Gonzalez que, enquanto mulher negra brasileira, formulou propostas para a construção de 

um feminismo a partir de seu contexto histórico, político e social. Buscamos com isso traçar um paralelo 

entre as ideias da autora e a proposta Decolonial, esboçando as possíveis aproximações e convergências.  

 

Palavras-chave: Lélia Gonzalez, Pensamento Decolonial, Colonialidade/Modernidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo busca investigar de que forma as ideias desenvolvidas pela autora e 

militante negra Lélia Gonzalez se aproximam das discussões decoloniais. Para tal, se faz 

necessário aprofundar no debate decolonial, na colonialidade e modernidade bem como 

as suas influências nas configurações da sociedade capitalista atual. Buscamos também 

entender como as colonialidades de poder, gênero e saber contribuem para a existência 

de papéis específicos para sujeitos e identidades hoje, bem como para a produção de 

conhecimento.  

 No decorrer do trabalho será abordado como as estruturas de dominação 

coloniais se perpetuam ainda hoje apesar da independência formal da maioria das 

colônias
102

. Se observarmos em escala global as desigualdades entre países, culturas, 
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etnias, as mais oprimidas são aquelas que anteriormente haviam sido colonizadas. Isso 

porque as diversas estruturas de denominação que ficaram em vigor por um período de 

450 anos não evaporaram com a emancipação formal de todas as áreas colonizadas nos 

últimos anos. Atualmente, muitos aspectos de dominação, oriundos deste colonialismo 

influenciam as organizações sociais no sistema capitalista (QUINANO, 1992). Os 

papéis e identidades ocupados por sujeitos como o Negro, o Índio e a Mulher são 

reflexos deste processo. 

Ao longo dos séculos de desenvolvimento do colonialismo e da colonialidade, as 

mulheres negras foram excluídas enquanto sujeitas ativas nas sociedades. Foram 

excluídas da história, da conquista efetiva de direitos e da plena participação na vida 

social e política. Não porque não tenham sido atuantes, mas por conta da influência 

subjetiva e concreta das colonialidades de poder, gênero e saber que as apagaram do 

processo. A construção da identidade da mulher negra foi, portanto, forjada 

historicamente com influência direta do sistema−mundo 

patriarcal/capitalista/colonial/moderno. 

Neste sentido, para analisarmos em que pontos as obras de Lélia Gonzalez se 

aproximam com os debates dos autores e autoras decoloniais, dividiremos o trabalho em 

duas partes. A primeira delas, voltada para uma revisão teórica do pensamento 

decolonial, desenvolvido nas últimas décadas por autores e autoras de diversas áreas do 

conhecimento na América Latina. A originalidade conceitual apresentada pelo aporte é 

o reconhecimento da colonialidade como constitutiva da modernidade, e não derivada 

(MIGNOLO, 2005). A partir desta constatação, é possível ir além da leitura 

eurocêntrica de colonialismo como um mero processo de exploração de recursos e mão 

de obra para o desenvolvimento do capitalismo nascente. A colonialidade enquanto face 

oculta da modernidade permitiu que a consagração da Europa enquanto “centro” da 

história em oposição ao resto do mundo, consagrado como a “periferia”. 

 Na segunda parte deste trabalho, serão analisadas algumas das obras de Lélia 

Gonzalez, que enquanto mulher negra brasileira formulou propostas para a construção 

de um feminismo a partir de seu contexto histórico, político e social. Com isso, 

traçaremos um paralelo entre as ideias da autora e a proposta Decolonial, esboçando as 

possíveis aproximações e convergências. Serão analisados principalmente três textos da 

autora: “Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira”, publicado em 1983, “A categoria 

político cultural da amefricanidade”, publicado em 1988 e “Por um feminismo 

afrolatinoamericano” também publicado em 1988.   
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A escolha de Lélia Gonzalez como figura central deste trabalho é política. A 

autora possuiu uma obra diversa e original sobre o movimento negro no Brasil, sobre a 

construção da identidade do povo negro, sobre a história da cultura africana, e também 

em relação à situação das mulheres negras. Ainda assim, é pouco estudada ou 

considerada como intelectual relevante no ambiente acadêmico. Os argumentos da 

autora ainda são bastante atuais, colaborando com algumas atualizações, para tratar da 

questão dos negros e negras no Brasil atualmente.  

 

1. PENSAMENTO DECOLONIAL, COLONIALIDADE DO PODER E OS 

NÍVEIS DE DOMINAÇÃO 

 

O colonialismo formal que se alastrou há mais de 500 anos foi sendo derrotado 

ao longo dos últimos séculos, primeiro nas Américas e posteriormente, após a Segunda 

Guerra Mundial, na África e Ásia. Apesar dessa dominação formal ter sido derrotada, ao 

observarmos em escala global as desigualdades entre países, culturas, etnias, as mais 

oprimidas são aquelas que anteriormente haviam sido colonizadas. Isso porque as 

diversas estruturas de denominação que vigoraram por um período de 450 anos não 

evaporaram com a emancipação formal de todas as áreas colonizadas.  

Assim, “com a descolonização jurídico−política saímos de um período de 

"colonialismo global" para entrar num período de "colonialidade global" 

(GROSFOGUEL, 2008, p. 9) . Mesmo que as ex-colônias tenham conquistado a sua 

emancipação e desenvolvido Estados independentes, os povos não europeus ainda 

vivem sob jugo da exploração e dominação europeia e estadunidense, sendo 

reproduzidas também na divisão internacional do trabalho e na acumulação de capital à 

escala mundial.  

Reconhecer a diferença entre colonialidade e colonialismo permite entender uma 

continuidade das formas de dominação na atualidade. A colonialidade significa uma 

situação colonial em que a periferia se encontra em um lugar de exploração/opressão 

“cultural, política, sexual e económica de grupos étnicos/racializados subordinados por 

parte de grupos étnico-raciais dominantes, com ou sem a existência de administrações 

coloniais” (GROSFOGUEL, 2008, p. 9). Inclusive, dentro desta periferia essa lógica é 

reproduzida. O racismo latente nos países da América Latina e em especial no Brasil, 

que possui uma população com maioria negra, comprova como a subordinação de 

grupos étnico-raciais é reproduzida internamente.  
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 Nelson Maldonado Torres (2007) aponta que apesar do colonialismo ter sido 

pioneiro como forma de dominação de outras culturas, a colonialidade supera e 

sobrevive ao colonialismo. Ela se sustenta em aspectos subjetivos do nosso cotidiano 

como “na cultura, no sentido comum, na autoimagem dos povos, nas aspirações dos 

sujeitos e em muitos outros aspectos de nossa experiência moderna” (TORRES, 2007 

apud OLIVEIRA e CANDAU, 2010, p.4). 

Ademais, cabe pontuar que os processos de colonização foram diferentes nas 

diversas áreas do globo. Na América Latina, o processo de colonização foi 

acompanhado de um massivo extermínio dos povos indígenas por meio da exploração 

de mão de obra, da dominação violenta e da transmissão de doenças, chegando a 

exterminar aproximadamente 35 milhões de habitantes em quase 50 anos somente na 

área asteca-maia-caribe e a área tawantinsuyana, eliminando não só sociedades inteiras. 

Esse genocídio dos povos indígenas é um dos principais fatores que levaram ao sucesso 

da imposição societária europeia na região. (BALLESTRIN, 2013) 

Outro fator relevante para o entendimento dessas colonialidades seria a definição 

que autores, como Dussel (2005), apontam da modernidade. Segundo o estudioso, 

haveria dois conceitos de modernidade: o primeiro deles, mais hegemônico e 

amplamente difundido, diz respeito à noção de evolução, uma emancipação ou caminho 

percorrido pela humanidade rumo a uma afirmação da razão. Essa modernidade teria 

surgido a partir de contextos como a Reforma Protestante, o Iluminismo e a Revolução 

Francesa. O segundo conceito de modernidade proposto por Dussel, e compartilhado 

pelos teóricos decoloniais, vislumbra  

 

[...] definir como determinação fundamental do mundo moderno o fato de ser 

(seus Estados, exércitos, economia, filosofia, etc.) centro da História 

Mundial. Ou seja, empiricamente nunca houve História Mundial até 1492 

(como data de início da operação do Sistema-mundo.). Antes dessa data, os 

impérios ou sistemas culturais coexistiam entre si. Apenas com a expansão 

portuguesa desde o século XV, que atinge o extremo oriente no século XVI, e 

com o descobrimento da América hispânica, todo o planeta se torna o lugar 

de uma só. História Mundial (Magalhães-Elcano realiza a circunavegação da 

Terra em 1521). (DUSSEL, 2005, p. 27) 

 

A modernidade surge, portanto, quando a Europa se afirma enquanto “centro” da 

história mundial em oposição ao resto do mundo, a “periferia”. A Espanha como 

primeira nação moderna inaugura a primeira etapa da modernidade, a do mercantilismo 

mundial. A outra etapa viria com a Revolução Industrial, Revolução Francesa e com o 

Iluminismo e aprofundariam aspectos surgidos no século XV.   
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O mito da modernidade, na concepção de Dussel, se sustenta a partir da noção 

de que a civilização moderna seria mais desenvolvida e superior, e por isso seriam 

responsáveis por desenvolver os inferiores, bárbaros e primitivos, e caso um desses se 

oponha a modernização, deve ser usada à força e a violência como forma de garantir o 

sucesso do projeto modernizante. 

Para Quijano (2005) e Grosofoguel (2008), essa modernidade coloca também 

importantes implicações na forma de produzir o conhecimento, que deve ser racional 

destacando somente os Europeus como produtores de um conhecimento válido. Essa 

forma de conhecimento teria sido imposta em todo o sistema capitalista como única 

forma válida e representativa da modernidade. A formação do sistema moderno/colonial 

está intimamente ligada a uma colonização epistemológica baseada no eurocentrismo 

que influencia diretamente as construções da filosofia, literatura, religião e das ciências. 

A expansão colonial após o século XV, para além do caráter econômico e religioso, 

impôs formas “hegemônicas de conhecimento, impondo-se como hegemonia 

epistêmica, política e historiográfica, estabelecendo, assim, a colonialidade do saber” 

(OLIVEIRA e CANDAU, 2010, p. 21). A forma europeia de produzir conhecimento 

inibiu todas as formas subjetivas de perceber o mundo e de reproduzir os 

conhecimentos, encontrada de formas variadas em outras culturas.  Sobre a 

colonialidade do saber, 

 

A elaboração intelectual do processo de modernidade produziu uma 

perspectiva de conhecimento e um modo de produzir conhecimento que 

demonstram o caráter do padrão mundial de poder: colonial/moderno, 

capitalista e eurocentrado. Essa perspectiva e modo concreto de produzir 

conhecimento se reconhecem como eurocentrismo. (QUIJANO, 1992, p. 9) 

 

A colonialidade faz com que a Europa possa “inventar” as ciências como um 

modelo único de produzir conhecimento, sendo caracterizada por sua base universal, 

objetiva e racional, desconsiderando todas as epistemologias que se diferem deste 

cânone. Neste sentido, Grosfouguel (2016, p 25.) aponta que “essa legitimidade e esse 

monopólio do conhecimento dos homens ocidentais tem gerado estruturas que 

produzem o racismo/sexismo epistêmico, desqualificando outros conhecimentos e 

outras vozes críticas”. 

A essa estrutura de conhecimento, soma-se a noção moderna de raça, que, 

segundo Quijano (2005, p.1), "não tem história conhecida antes da América”. No 

processo de colonização dos povos, as criações identitárias vão para além da identidade 

geográfica incorporando também noções fenotípicas. A partir de uma perspectiva 
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eurocêntrica, a noção de raça é construída de forma hierarquizada em que algumas raças 

seriam inferiores por não serem consideras sujeitos racionais. Essa invenção do conceito 

de raça que nada tem a ver com o aspecto biológico tem um papel fundamental no 

desenvolvimento do capitalismo moderno e na divisão internacional do poder.  

As relações de poder são racializadas e a noção de raça passou a ser um critério 

para a alocação de sujeitos na estrutura de poder mundial. Neste sentido 

 

O conceito de raça converteu-se, então, em um critério fundamental para a 

distribuição da população mundial nos níveis, lugares e papéis na estrutura de 

poder mundial. A racialização das relações de poder entre as novas 

identidades sociais e geoculturais foi o sustento e a referencia legitimadora 

fundamental do caráter eurocentrado do padrão de poder, material e 

intersubjetivo. Ou seja, da sua colonialidade. (QUIJANO apud LABORNE, 

2010, p. 119-120)  

 

Maria Lugones, pensadora feminista decolonial, aprofunda ainda mais o 

conceito de colonialidade de poder, somando às dimensões citadas a noção de gênero. A 

estrutura de gênero constitui mais uma imposição colonial que afeta as mulheres, em 

especial às “mulheres de cor”, vítimas também de construção que hierarquiza raças e 

classes. Lugones (2008) aponta a importância de entender o sistema colonial de gênero 

como constitutivo da colonialidade de poder. Ou seja, o sistema colonial de gênero não 

pode existir sem a colonialidade de poder, e a classificação dos povos em termos de raça 

é também uma condição necessária para a existência deste sistema. 

 Examinar a colonialidade de gênero se faz necessário por duas questões 

principais: primeiro como este fator influencia a construção da vida das mulheres nas 

mais diversas culturas e sociedades; e, segundo como este componente associado às 

coloniadades de poder e saber influencia os processos de emancipação das mulheres e 

na construção do feminismo, especialmente entre os povos subalternos. Afinal, o 

feminismo enquanto ferramenta de luta pela emancipação das mulheres, desde o seu 

surgimento, apresenta um problema que prejudica a sua assimilação por uma 

diversidade maior de mulheres. Na maioria das vezes, o discurso feminista hegemônico 

eurocêntrico reproduz uma identidade de mulher universal oprimida por uma dominação 

patriarcal e de gênero. É utilizado um discurso da unidade das mulheres independente 

da sua cultura, raça ou etnia o que, ao fim, reproduz a noção de superioridade das 

mulheres europeias. (LUGONES, 2015) 

Essa ideia de mulher universal contribui para que as mulheres europeias possam, 

ancoradas no discurso da conquista de direitos e emancipação da mulher, intervir em 

outras culturas com uma missão civilizadora/modernizante (SEGATO, 2012). Todavia, 



 

209 

 

isso não significa que nas culturas subalternizadas as mulheres não lutem por sua 

emancipação, o grande problema denunciado por esta colonização do feminismo é não 

reconhecer as especificidades das mulheres nos diversos contextos. 

Rita Segato (2012), antropóloga argentina, analisa as construções de gênero nas 

“sociedades indígenas e afro-americanas”. A autora aponta, com bases em evidências 

históricas e relatos historiográficos, que é possível perceber “a existência de 

nomenclaturas de gênero nas sociedades tribais e afro-americanas” (SEGATO, 2012, p. 

116), mas esta organização patriarcal se difere daquela das sociedades ocidentais, 

podendo ser caracterizada como um “patriarcado de baixa intensidade”. Apesar de 

semelhanças com as construções de gênero modernas, naqueles contextos existiriam 

certa fluidez e possibilidade de mudança nas posições hierárquicas associadas àquilo 

que chamamos de “feminino” e “masculino”. 

 

Como é sabido, povos indígenas, como os Warao da Venezuela, Cuna do 

Panamá, Guayaquís do Paraguai, Trio do Suriname, Javaés do Brasil e o 

mundo inca pré-colombiano, entre outros, assim como vários povos nativos 

norte-americanos e das nações originárias canadenses, além de todos os 

grupos religiosos afro-americanos, incluem linguagens e contemplam práticas 

transgenéricas estabilizadas, casamentos entre pessoas que o Ocidente 

entende como do mesmo sexo e outras transitividades de gênero bloqueadas 

pelo sistema de gênero absolutamente engessado da colonial/ modernidade. 

(SEGATO, 2012, 117) 

 

A noção de gênero existe nas mais diversas culturas, mas assume formas 

diferentes da noção que se apresenta na modernidade. A partir do momento que a noção 

de gênero moderna é imposta nas sociedades indígenas e afro-americanas, isto a 

modifica de forma bastante problemática. A própria experiência da sexualidade é 

modificada incorporando um caráter cada vez mais moralista que objetifica cada vez 

mais o corpo das mulheres. A dominação colonial insere inclusive a heterossexualidade 

compulsória nos povos colonizados. As relações amorosas entre homens ou entre 

mulheres, patologizadas e proibidas na modernidade colonial, era permitida em uma 

diversidade de povos e culturas locais ( SEGATO, 2012). 

As relações entre as mulheres também se modifica com essa ressignificação do 

gênero em um sentido cada vez mais moderno. Os vínculos entre as mulheres resultados 

de interações no processo produtivo e reprodutivo e na preparação dos rituais são cada 

vez mais retalhados com o processo de domesticação e inserção na vida privada destas 

mulheres. Como consequências desse processo, temos o enfraquecimento da 
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solidariedade e autorganziação das mulheres que se tornam cada vez mais vulneráveis 

tanto no contexto interno quanto diante de interferências externas (SEGATO, 2012). 

Entretanto, esse processo de dominação e controle político, social e cultural não 

se deu de forma exclusivamente unilateral por parte de colonizadores ou passiva por 

parte dos colonizados. A colonização e posteriormente a colonialidade é também 

marcada pela resistência dos povos, que, apesar não tem terem sido amplamente bem 

sucedidos, reelaboram identidades no contexto da modernidade. Nesse sentido, na 

próxima sessão serão abordadas algumas dessas iniciativas de resistência dos povos 

subalternos no Brasil, a partir das análises de Lélia Gonzalez.  

 

2. LÉLIA GONZALEZ E O FEMINISMO AFROLATINOAMERICANO 

 

Lélia de Almeida Gonzalez foi militante, intelectual, professora e antropóloga. 

Nasceu em 1935, filha de pai negro e mãe indígena. Graduou-se em Filosofia e História 

e doutorou-se em Antropologia. Ao longo de sua trajetória intelectual, dedicou-se ao 

estudo da Antropologia, da Sociologia, da Comunicação, da Psicanálise e outros 

saberes, sempre buscando refletir sobre a história, a cultura e a situação dos negros e 

negras. Na militância política, concorreu a cargos públicos em 1982 e 1986, participou 

do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), de 1985 a 1989, além de ter 

ajudado a fundar o Movimento Negro Unificado - MNU, o Instituto de Pesquisas das 

Culturas Negras do Rio de Janeiro (IPCN-RJ) e o Nzinga Coletivo de Mulheres Negras 

(GELEDÉS, 2012).  

A contribuição do pensamento de Lélia Gonzalez é extensa e muito diversa, 

contando com obras sobre o movimento negro no Brasil, a construção da identidade do 

povo negro, resgates históricos da cultura africana, a situação da juventude negra e da 

mulher negra, entre outros. Para esse artigo, destacamos as questões levantadas pela 

autora acerca da influência da colonização europeia na realidade do povo negro da 

América Latina e também nas formas de resistência propostas pelos movimentos sociais 

em especial do Brasil.  

A autora reconhece a importância do feminismo enquanto teoria e prática na 

construção de mudanças concretas na sociedade. As análises a partir da noção de 

“capitalismo patriarcal” teriam sido essenciais para comprovar as bases materiais e 

simbólicas em torno da opressão das mulheres. Além disso, vários avanços como o 

reconhecimento do caráter político do mundo privado, permitindo debates como 
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violência contra as mulheres, direitos reprodutivos, a ampliação das dimensões da 

sexualidade, sendo possível o reconhecimento dos homossexuais como sujeito, teriam 

sido centrais para uma mudança irreversível e a possibilidade de construção de outro 

modelo de sociedade. (GONZALEZ, 1988b) 

Entretanto, apesar dos avanços, até então os Movimentos Feministas teriam 

compartilhado de certo esquecimento acerca da questão racial, o que é bastante 

contraditório, uma vez que assim como a opressão das mulheres, o racismo baseia-se 

em questões supostamente biológicas para justificar de forma ideológica a dominação. 

O esquecimento por parte do feminismo hegemônico da questão racial seria justificado 

pela autora, por “uma visão de mundo eurocêntrica e neo-colonialista da realidade” 

(GONZALEZ, 1988b, p. 134), tão impregnada na sociedade que estaria presente até nos 

movimentos mais progressistas e libertários. Neste ponto, a autora resgata as ideias de 

Frantz Fanon para entender essa “superioridade que o colonizado atribui ao colonizador” 

(GONZALEZ, 1988b, p. 135), influenciando inclusive nas teorias e práticas que deveriam 

ser libertadoras.  

A partir desse esquecimento, o feminismo latino americano perderia força ao 

não incluir um traço tão relevante para a real compreensão da realidade das mulheres da 

região. Falar de “divisão sexual do trabalho sem articulá-la com seu correspondente em 

nível racial, é recair numa espécie de racionalismo universal abstrato, típico de um discurso 

masculinizado e branco” (GONZALEZ, 1988b, p. 135). Também, em relação ao feminismo 

hegemônico, a autora faz críticas ao seu caráter ocidental e eurocêntrico que muitas vezes 

era incapaz de ir além da dicotomia macho opressor versus fêmea oprimida. Neste aspecto, 

evidencia-se um diálogo franco com a teoria decolonial que também denunciava as 

dicotomias criadas pela ciência eurocêntrica como forma de hierarquizar e dominar 

determinados grupos, além do aspecto limitador desta forma de conhecimento que 

impossibilita (re)conhecer um grupo sem o seu par oposto (GONZALEZ, 1988b). 

Lélia Gonzalez analisa o “duplo fenômeno do racismo e sexismo”, articulação 

que para ela “produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular” 

(GONZALEZ, 1983, p.224). Segundo a autora, há uma necessidade de se aprofundar 

nesta reflexão para além dos modelos oferecidos pelas ciências sociais tradicionais que 

focavam na questão da mulher negra em uma perspectiva meramente socioeconômica. 

(GONZALEZ, 1983, p. 225) 

Para sustentar sua análise, Lélia Gonzalez fez um compêndio histórico de alguns 

aspectos presentes nas sociedades ibéricas, antes da colonização das Américas. Conclui 
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que aquelas sociedades já se organizavam de forma altamente hierarquizada, com traços 

marcantes de racismo  

 

(...) a guerra entre mouros e cristãos (ainda lembrada nas nossas festas 

populares) não teve na dimensão religiosa a sua única força propulsora. 

Constantemente silenciada, a dimensão racial teve um importante papel 

ideológico nas lutas da Reconquista. Na realidade, os mouros invasores eram 

predominantemente negros. Além disso, as duas últimas dinastias do seu 

império – a dos “Almorávidas e a dos Almoadas – provinham de África 

Ocidental (Chandler). Pelo exposto, queremos dizer que os espanhóis e os 

portugueses adquiriram sólida experiência com respeito a forma de 

articulação das relações raciais (GONZALEZ, 1988b, 136).  

 

As classificações sociais baseadas em hierarquias são, portanto, heranças diretas 

do processo de colonização, impostas por valores incrustados nas formas de organização 

europeus, que não se findaram com o desmanche formal da colonização (GONZALEZ, 

1988b). Neste ponto, há uma discordância com a análise de Grousfouguel (2016) que 

afirma que  apesar da conquista desta região ibérica ter sido “realizada sob o lema da 

‘pureza do sangue’”, foi a conquista dos povos indígenas das Américas que “criou um 

novo imaginário e uma nova hierarquia racial” (GROSFOUGUEL, 2016, p. 35). 

Lélia Gonzalez busca analisar a influência da relação entre colonizado e 

colonizador na formulação do feminismo eurocêntrico na América Latina. A autora, 

baseada nas ideias de Lacan, aponta primeiramente que “aquele que não é sujeito do 

próprio discurso, na medida em que é falado pelos outros.” (GONZALEZ, 1988b, 

p.134) Da mesma forma, mulheres, negros e negras, índios e índias são falados e 

definidos a partir de um sistema ideológico específico. Esse lugar definido a partir desse 

sistema de hierarquias (apoiadas nas condições biológicas de sexo e raça) nega o direito 

desses sujeitos não só de falarem por si, mas também de serem sujeitos de sua própria 

história. A autora completa “exatamente por termos sidos falados, infantilizados (...) que 

assumimos a nossa própria fala” (GONZALEZ, 1983, p. 225). 

 Um dos mais importantes conceitos apresentados pela autora é a categoria 

“amefricanidade”. Lélia Gonzalez questionava a latinidade das Américas por reconhecer 

a influência de elementos africanos e ameríndios na construção cultural da região. Dessa 

forma, a latinidade seria uma ferramenta eurocêntrica para apagar as influências 

africanas e ameríndias nas construções das Américas. (GONZALEZ, 1988a) 

Com a categoria da amefricanidade, a autora propõe uma reinterpretação das 

experiências de negros e negras no continente americano.  Segundo Lélia Gonzalez, a 

categoria, para além da questão geográfica, “incorpora um processo histórico de intensa 



 

213 

 

dinâmica cultural (adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas formas), 

que é afrocentrada” (GONZALEZ, 1988a, p. 76). A amefricanidade, ao se referenciar 

nos modelos yourubá, banto e ewe-fon, por exemplo, “nos encaminha no sentido da 

construção de toda uma identidade étnica” (GONZALEZ, 1988a, p. 71). Ainda 

acrescenta “a Améfrica é uma criação nossa e de nossos antepassados no continente em 

que vivemos, inspirados em modelos africanos.” (GONZALEZ, 1988a, p.77) 

Essa unidade reconhece a importância da matriz africana, mas evidencia a 

experiência fora da África. A cultura negra seria central para a construção de uma 

amefricanidade, que se expressaria nas formas de falar, nos gestos, nos movimentos, na 

musicalidade, nas religiões, entre outros. Também se coloca como central a retomada da 

ancestralidade e de outras formas de organização, como as experiências quilombolas no 

Brasil, destacando também figuras importantes neste processo com Zumbi dos Palmares 

e Nanny.
103

 

Em relação ao reconhecimento de figuras importantes na construção da 

amefricanidade, Lélia Gonzalez destaca o papel das mulheres nas lutas e resistências 

protagonizadas pelo povo negro. A centralidade ocupada pelas mulheres negras 

naqueles processos faz parte da memória cultural ancestral, que o feminismo 

hegemônico geralmente não compreendia. 

 

Como sabemos, nas sociedades africanas, em sua maioria, desde a 

Antiguidade até a chegada dos islames e dos europeus judaico-cristãos, o 

lugar da mulher não era de subordinação, o da discriminação. Do Egito 

antigo aos reinos dos ashanti ou dos yorubá, as mulheres desempenharam 

papeis tão importantes quantos os homens. Em muitos casos, até o poder 

político era compartilhado com elas. (GONZALEZ apud BARRETO, 2005, 

p. 59) 

 

 No texto “A categoria politico cultural da amefricanidade”, a autora analisou a 

formação histórica cultural do Brasil a partir do olhar da amefricanidade e destacou a 

hierarquização racial como estratégia utilizada pelos europeus para internalização da 

superioridade do colonizador pelos colonizados. Ao longo do colonialismo europeu “o 

racismo se constituía como a ciência da superioridade eurocristã (branca e patriarcal)” 

(1988a, p. 71) e influenciou diretamente o desenvolvimento das ciências do homem e a 

produção acadêmica ocidental. Isso foi determinante para a classificação e separação 

das manifestações culturais dos povos selvagens, consideradas absurdas ou exóticas, em 
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oposição à superioridade da cultura europeia. Segundo Lélia Gonzalez, seria da 

naturalização destes valores que foi possível impregnar tamanha violência e força no 

processo de dominação destes povos (GONZALEZ, 1988a). 

 De forma semelhante, Grosfouguel (2011) aponta o desenvolvimento do racismo 

epistêmico a partir da definição da inferioridade dos não ocidentais e da sua 

classificação em não-humano ou sub-humanos, associdando-as a uma animalidade, a 

uma inteligência inferior e uma falta de racionalidade. O autor asserva ainda que os 

ocidentais, especialmente a elite masculina, são tornados os seres humanos superiores 

capazes de produzir o conhecimento racional e legítimo. 

Ainda em relação à produção cientifica, Lélia Gonzalez aponta como a produção 

intelectual de negros é ignorada pela intelectualidade branca. Utiliza o exemplo de 

Abdias do Nascimento que, apesar importante análise/denúncia e da expressiva 

produção teatral e artística, não é reconhecido no meio acadêmico. Nesse ponto, a 

autora dialoga diretamente com autores e autoras decoloniais que contemporaneamente 

denunciam o privilégio epistêmico dos homens brancos ocidentais e a desqualificação 

de vozes críticas que propõe transformações nas sociedades (GONZALEZ, 1988a). 

Lélia Gonzalez aponta o racismo como fator compartilhado por todas as 

sociedades americanas e que estabelece uma superioridade cultural, colocando em dois 

lados opostos “a superioridade branca ocidental e a inferioridade negroafricana” 

(GONZALEZ, 1988a, p. 77) e acrescenta que “dado a sua natureza sub-humana, a 

exploração socioeconômica dos amefricanos por todo o continente, é considerada 

natural” (GONZALEZ, 1988a, p. 77). Neste sentido, completa 

 

O racismo latino-americano é suficientemente sofisticado para manter negros 

e indígenas na condição de segmentos subordinados no interior das classes 

mais exploradas, graças a sua forma ideológica mais eficaz: a ideologia do 

branqueamento. Veiculada pelos meios de comunicação de massa e pelos 

sistemas ideológicos tradicionais, ela reproduz e perpetua a crença de que as 

classificações e os valores da cultura ocidental branca são os únicos 

verdadeiros e universais. Uma vez estabelecido, o mito da superioridade 

branca comprova a sua eficácia e os efeitos de desintegração violenta, de 

fragmentação da identidade étnica por ele produzidos, o desejo de 

embranquecer( de “limpar o sangue” como se diz no Brasil), é internalizado 

com a conseqüente negação da própria raça e da própria cultura. 

(GONZALEZ, 1988a, p. 13) 

 

  A autora ainda analisa a influência negra na linguagem nos países da América. 

Para Lélia Gonzalez, o pretogues, ou seja, a africanização do português falado no Brasil 

é facilmente percebida não só na introdução de algumas palavras no nosso vocabulário 

como também na sonoridade das palavras e a ausência de certas letras. (GONZALEZ, 
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1988a) Também no sentido de subverter a linguagem é notável como a autora em alguns 

textos recorre a uma linguagem escrita considerada inadequada para os padrões 

acadêmicos, com o uso de gírias, palavras e gramática fora da norma culta da língua. 

 

4 - REFLEXÕES FINAIS 

 

A partir destes breves apontamentos e discussões realizadas, percebemos que as 

contribuições teóricas de Lélia Gonzalez se aproximam em vários pontos com os 

debates realizados por autores e autoras decoloniais. A centralidade da respeito ao lugar 

de enunciação para a formulação teórica, a denúncia do caráter eurocêntrico do saber 

hegemônico e a importância do componente da raça nas formulações, estavam presentes 

tanto na perspectiva decolonial quando nos argumentos de Lélia Gonzalez. 

 O estudo, releitura e consideração das produções de conhecimento, acadêmicas 

ou não, das várias mulheres, dos negros, dos indígenas é essencial para combater o 

racismo/sexismo epistêmico tão marcante na estrutura do conhecimento hegemônico. 

Como Grousfouguel (2016, p.44) destaca, o conhecimento eurocêntrico “sequestrou e 

monopolizou as definições de democracia, direitos humanos, libertação da mulher, 

economia, etc” e a redefinição desses elementos se torna essencial para a elaboração de 

mudança que transforme, não só a produção do conhecimento, como também as 

instituições, a arte, a políticas e as próprias relações sociais. 

O estudo mais cuidadoso da obra de Lélia Gonzalez, como apresenta potencial 

para desestabilizar certezas assentadas sobre a experiência de dominação colonial, 

chamando a atenção para outras centralidades e uma polifonia na produção do 

conhecimento. A autora, ao escrever sobre o movimento negro no Brasil, sobre 

processos identitários do povo negro, sobre a história da cultura africana e afro-

brasileira e sobre a dupla opressão às mulheres negras, instrumentaliza uma crítica que 

dialoga com um pensamento decolonial. Ainda assim, ressaltamos que muito ainda há 

que se conhecer, re-conhecer e desestabilizar.  
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Resumo: O presente artigo funda-se na premissa de que a sociedade necessita compreender a deficiência, 

tendo em vista o desenraizamento de preconceitos arcaicos. Portanto, realiza-se uma pesquisa documental 

analisando as entrelinhas da deficiência, ao passo que se objetivou a análise do conceito de deficiência e 

quem são os indivíduos inseridos nesta conceituação. Perpassamos pelas legislações que abordam os 

direitos das pessoas com deficiência, desde os tratados e convenções internacionais, bem como as cartas 

magnas de nosso país. Como avanço das leis que garantem certos direitos, apontamos a inserção do 

tratado de pessoas com deficiência no ordenamento constitucional e os direitos humanos frente ao novo 

conceito utilizado a pessoas com deficiências. Desta maneira, estudamos de forma interdisciplinar a 

deficiência. Com efeito, os resultados demonstraram que apesar dos avanços e conquistas muito ainda 

tem que ser feito no plano da efetivação das garantias dos direitos das pessoas com deficiências. 

  

Palavras-Chave: Direitos Humanos, Deficiência, Legislações. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

Objetivamos com este ensaio compreender acerca da seguinte temática - 

Deficiência: na perspectiva da legislação e dos direitos humanos. Para tanto, 

realizamos um estudo interdisciplinar, tendo em vista a compreensão da temática, assim, 

às múltiplas conceituações expressas em alguns ramos do conhecimento, sobretudo nas 

ciências humanas, bem como visões jurídicas e doutrinárias. 

 É importante destacar que não há um conceito estático sobre deficiência, uma 

vez que o mesmo é amplo e de múltipla compreensão. Ademais, o termo é tomado em 

diferentes acepções nos diversos ramos do conhecimento. Assim sendo, com o 
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surgimento de novas deficiências e a popularização das tecnologias, amplia-se ainda 

mais esta dificuldade de abarcá-la em definições concretas, haja vista que diariamente 

constatam-se novas formas de deficiências. 

 Frente a esta realidade, enfatiza-se que desde os primórdios os indivíduos com 

algum tipo de deficiência sofriam a segregação imposta pela comunidade, pelas demais 

pessoas consideradas “normais”, ao passo que vivem à margem da sociedade, sendo 

humilhados, segregados, hostilizados. Sendo retirada de maneira abrupta, a dignidade 

humana.  

 Com efeito, Levítico 21: 16-20, dispõe que: 

 

Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se: ninguém que 

seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado; 

ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, 

ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas 

ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. 

 

 Neste sentido, Silva, conta o seguinte relato: 
 

Um exemplo da pessoa deficiente como objeto de ridículo nos é citado por 

Wolfensberger: Entre os Aztecas da época de Montezuma (1466 a 1520) 

havia uma espécie de jardim zoológico na capital do Império, Tenochtitlán 

(hoje México, D.F), que chegou a impressionar os homens do conquistador 

Côrtes pela sua organização e variedade de animais.  O que mais chocou os 

homens espanhóis, porém, foi o fato de Montezuma ter em instalações 

separadas homens e mulheres defeituosos, deformados, corcundas, anões, 

albinos, onde eram apupados, provocados e ridicularizados. (SILVA, 1987, 

p. 31). 
 

 É gritante o fato de que, em vários momentos históricos, a pessoa que não se 

encaixava nos parâmetros da comunidade, era isolada e pesava pelas mais diferentes 

atrocidades, sendo retirada a sua dignidade humana, sendo tratada da maneira mais 

covarde possível. 

 Entretanto, com a evolução humana e as conquistas sociais, este panorama 

preconceituoso e ignorante vem sendo extirpado do meio social. É possível chegar a tal 

constatação analisando a Historiografia Humana, tanto a Global quanto a Brasileira. É 

perceptível a preocupação dos órgãos, ONGS nacionais, internacionais e do avanço na 

legislação brasileira, no que concerne aos direitos das pessoas com deficiência.  

 

1. CONCEPÇÕES SOBRE DEFICIÊNCIA: CONCEITOS E LEGISLAÇÕES 
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Em princípio, segundo Ferreira (1999, p. 614) “Deficiência. [do lat. Deficientia] 

é a falta, falha, carência; imperfeição, defeito.” 

Já na concepção de HOUAISS (2001, p. 926): 

 

Deficiência adj. 2g. (1573. Ef. Rb) 1. MED insuficiência ou ausência de 

funcionamento de um órgão <d.glandular> 2. PSIQ insuficiência de uma 

função psíquica ou intelectual <d.mental> <d.sensorial> 3. P. ext. perda de 

quantidade ou qualidade; falta, carência. ETIM lat. tar. deficientia, ae ‘falta, 

enfraquecimento’. 

  

Em conformidade, o Instituto Benjamin Constant (2005) traz em seu site que se 

considera Pessoa Portadora de Deficiência (PPD)
106

 o indivíduo que “apresente, em 

caráter permanente, perdas ou reduções de sua estrutura, ou função anatômica, 

fisiológica, psicológica ou mental, que gerem incapacidade para certas atividades, 

dentro do padrão considerado normal para o ser humano. ” 

Analisando o Relatório Mundial Sobre Deficiência (2011), é possível constatar 

que buscar um conceito único acerca da deficiência é algo complexo, pois é notório que 

a mesma está em constate evolução e modificação, sendo quase que ilógico uma 

conceituação fixa e inequívoca.  

Continuando esta linha de investigação, segundo o mesmo Relatório, estima-se 

que:  

Mais de um bilhão de pessoas vivem com alguma forma de deficiência, algo 

próximo de 15% da população mundial (baseado em estimativas da 

população mundial de 2010). Isso é mais alto do que as estimativas 

precedentes da Organização Mundial da Saúde, as quais datam de 1970 e 

sugerem aproximadamente 10%. (RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE 

DEFICIÊNCIA, 2011. p. 7). 

 

Constata-se com o passar das décadas, que vêm crescendo o número de pessoas 

com algum tipo de deficiência, isto tendo em vista um panorama mundial. É importante 

salientar que, no Brasil, as estimativas sobre pessoas com deficiência também vêm 

mostrando uma população com grande número de pessoas com algum tipo de 

deficiência, acompanhando, portando, a realidade mundial.  

Com efeito, segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2010), mais de 45,6 milhões de brasileiros declaram ter pelo menos 

um tipo de deficiência, isto compreendendo a aproximadamente a 23,9% da população 
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 O aludido termo “Pessoa Portadora de Deficiência”, não se aplica mais. Portanto, o termo ora 

apresentado se mantém apenas em razão de haver tal nomenclatura nos documentos analisados.   
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Nacional. Isso demonstra ser um número acima da média mundial, constatado no 

Relatório Mundial sobre Deficiência de 2011, que apontava uma média de 10%. 

Um ponto importante para a compreensão deste tema no panorama brasileiro 

passa pelo viés da classificação dos tipos de deficiência mais predominante e frequente 

na população, tendo em vista os parâmetros adotados pela Organização Mundial da 

Saúde, como: deficiência mental, motora, auditiva, visual e múltipla. 

Segundo a pesquisa realizada pelo IBGE (2010), dentre a classificação dos tipos 

de deficiência adotados pela OMS, a deficiência visual é a mais apontada pela 

população, atingindo cerca de 20% da população. A segunda é a deficiência motora com 

7%, as auditivas com 5,1% e as mentais ou intelectuais com 1,4%. 

Além dessas fontes de informação supracitadas, o plano do ordenamento jurídico 

brasileiro, vislumbra-se a busca de uma conceituação jurídica sobre deficiência. Neste 

sentido, é perceptível no Decreto n
o
 3.298/1999 que regulamenta a Lei 7.853/1989 

(BRASIL, 1999) que in verbis: 

 

Art. 3o  Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 

desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 

humano; 

II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 

período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 

probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e 

III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 

integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou 

recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber 

ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao 

desempenho de função ou atividade a ser exercida. 

 

Portanto, tem-se um conceito sedimentado no ordenamento pátrio, de que a 

perda de alguma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que venha a 

causar alguma incapacidade de desempenhar atividades tidas como “normais”, pode ser 

considerada como uma deficiência. 

No âmbito governamental, seja nos ministérios ou no legislativo, cuidou-se de 

definir, também, as espécies de deficiência. Como por exemplo, o Ministério da Saúde, 

por força da Portaria n
o
 3.128 de 24 de dezembro de 2008, preceitua que: 

 

Art. 1º [...] 

§ 1º Considera-se pessoa com deficiência visual aquela que apresenta baixa 

visão ou cegueira. 

§ 2º Considera-se baixa visão ou visão subnormal, quando o valor da 

acuidade visual corrigida no melhor olho é menor do que 0,3 e maior ou igual 

a 0,05 ou seu campo visual é menor do que 20º no melhor olho com a melhor 
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correção óptica (categorias 1 e 2 de graus de comprometimento visual do 

CID 10) e considera-se cegueira quando esses valores encontram-se abaixo 

de 0,05 ou o campo visual menor do que 10º (categorias 3, 4 e 5 do CID 10). 

(BRASIL, 2008). 

 

Por sua vez, o Decreto n° 5.296 de 02 de dezembro de 2004, preceitua sobre a 

deficiência física que é  

 

...] alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 

sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 

tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 

ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, 

membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 

estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções 

(BRASIL, 2004). 

 

Segundo a aludida Legislação supra, considera-se deficiência auditiva: “perda 

bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;” (BRASIL, 2004). 

 Na mesma linha de raciocínio, Luckasson e Cols (2002, p. 8) preceituam que 

“deficiência caracterizada por limitações significativas no funcionamento intelectual e 

no comportamento adaptativo, como expresso nas habilidades práticas, sociais e 

conceituais, originando-se antes dos dezoito anos de idade.”   

 Desse modo, é indubitável que há uma busca em compreender sobre a 

deficiência e, consecutivamente, pelo conceito de pessoa com deficiência. Nesta linha 

de pensamento, grande contribuição tem os órgãos governamentais e o próprio 

legislador, tendo em vista a conceituação de deficiência e quais as pessoas inseridas e 

tidas como deficientes, dando assim uma sedimentação jurídica para que haja conceitos 

jurídicos que produzam efeitos positivos na vida das pessoas com deficiência. 

 

1.1 UM OLHAR SOCIOCULTURAL SOBRE A DEFICIÊNCIA 

 

A partir da Historiografia dos Povos, é indubitável que pessoas com algum tipo 

de deficiência (física, motora, auditiva, psicológica, visual, mental etc.), via de regra, 

recebem tratamentos diferenciados dos demais. Com efeito, Pessoti (1984, p. 3) 

preceitua que “em Esparta, crianças portadoras de deficiências físicas ou mentais eram 

consideradas sub-humanas, o que legitimava a sua eliminação ou abandono. ” 

Ademais, têm-se relatos que em Esparta, as crianças recém-nascidas frágeis ou 

que apresentasse algum tipo de deficiência aparente eram jogados do alto do monte 
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Taigeto, pois não se encaixavam nos parâmetros físicos da época Sullivan (2001)
107

. 

Ademais, se a criança parecia “feia, disforme e franzina”, indicando algum tipo de 

limitação física, os anciãos ficam com a criança, em nome do Estado, a levavam para 

um local conhecido como Apothetai (depósitos), que era um abismo aonde jogavam as 

crianças “imperfeitas”. (LICURGO de PLUTARCO apud SILVA, 1987, p. 105). 

Desde a gênese da humanidade, existem indivíduos com algum tipo de diferença 

em relação aos demais, sejam elas físicas, psicológicas e etc., como bem evidencia Silva 

(1987, p. 21): “anomalias físicas ou mentais, deformações congênitas, amputações 

traumáticas, doenças graves e de consequências incapacitantes, sejam elas de natureza 

transitória ou permanente são tão antigas quanto a própria humanidade”. 

É importante salientar que, desde os primórdios da colonização do Brasil, 

ocorrem certos tipos de preconceitos e discriminações contra os seres humanos; 

primeiramente contra os nativos (índios), depois contra os negros, e também contra as 

pessoas com deficiências. Isto colaborou para o enraizamento de costumes errôneos 

contra as pessoas com algum tipo de diferença em relação aos demais.  

O enraizamento destes preconceitos contra pessoas com deficiências pode ser 

verificado ao analisar o relato exposto no jornal da época, que segundo a Folha de S. 

Paulo do dia 20/07/82 que traz em certo tópico os seguintes dizeres “servidor inválido 

pode votar”, podendo constatar o preconceito até mesmo nos meios de comunicação. 

Até mesmo dentro da própria família, nota-se esta visão pejorativa e banal sobre 

a pessoa com deficiência. Como bem evidencia Ribas  

 

Em geral, um casal nunca tem ideia de que um dia poderá ter um filho que 

nasça com qualquer tipo de deficiência. A palavra deficiente adquire uma 

conotação negativa. Deficiente será aquele membro que sempre dará muito 

trabalho, que viverá encostado às custas da família. (RIBAS, 1985, p. 52) 

 

Portanto, é inegável que o meio social influencia diretamente na cultura, no 

comportamento e no costume da população, ou seja, o indivíduo inserido em um meio 

hostil, ignorante e preconceituoso, sempre terá um comportamento condizente com o 

meio onde está inserido. 

Surge, então, na sociedade tida como “normal”, “não deficiente”, a criação de 

certa generalização acerca das pessoas com deficiências, dando-lhes uma rotulação 

negativa para todos aqueles que se encaixem nas características específicas deste grupo 
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social denominado pessoas com deficiências, sendo este fenômeno um verdadeiro 

estereótipo.  

Lakatos (2014, p. 106) preceitua que “o estereótipo se desenvolve por 

generalização e por especificação; de tal sorte que se entende por generalização o 

processo mental que faz com que se associe certa categoria/classe de pessoas, com 

certas características pertencentes a poucas pessoas”. Ainda, segundo a autora, 

“entende-se por especificação o processo inverso e mais comum, aonde se atribui a 

determinada pessoa ou grupo qualidades ou defeitos considerados pertencentes a todos 

os demais que se encontram par de igualdade com indivíduo a princípio discriminado”.   

Sassaki (2009) evidencia as designações em face dos deficientes, fazendo assim 

uma análise da pessoa com deficiência ao longo da história brasileira, ao passo que é 

possível delinear uma linha cronológica sucinta, como, por exemplo: 

 

1) Do início do século XX até o intermédio do século, as denominações 

utilizadas eram: ‘inválidos’, ‘incapacitados’, ‘os defeituosos’, ‘os 

deficientes’, até então estas denominações eram utilizadas com um 

caráter mais pejorativo, tendo como escopo menosprezar estes sujeitos. 

2) Por volta do final do século XX, começa-se a florescer nos indivíduos 

maior preocupação, atenção e humanização frente às pessoas 

deficientes, pode-se evidenciar tal constatação nas denominação como: 

‘pessoas portadoras de deficiência (PPD)’, ‘Pessoas com necessidades 

especiais’, ‘pessoas especiais’, ‘pessoas deficientes’. Embora, antes as 

designações eram de caráter pejorativo e eivado de preconceito, ocorre 

neste período a metamorfose destes sentimentos e inicia-se o olhar 

humanístico com os deficientes. 

3) O século XXI floresce com um novo olhar, uma visão mais aguçada e 

mais humana sobre estas pessoas inseridas na sociedade, como 

partícipes e não uma impureza social. As designações são: ‘Portadores 

de Direitos especiais’, e ‘pessoas com deficiência’ que é usada na 

contemporaneidade. 
 

Destarte, é visível que com o passar do tempo, a sociedade se modifica, 

deixando para trás preconceitos, e tentando cada vez mais inserir dentro do meio social, 

indivíduos que outrora eram tidos como “indigentes”, ocorrendo a sim a inclusão dos 

mesmos e devolvendo a sua dignidade retirada brutalmente. 

 

2. CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS: EVOLUÇÃO ACERCA DA 

TEMÁTICA “DEFICIÊNCIA” 

 

No aspecto de proteção para pessoas com deficiências, consta-se que houve certa 

preocupação do legislador ao cuidar dos indivíduos com deficiência, tendo em vista 

salvaguardar seus direitos individuais e sociais.  
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Assim sendo, ao analisar as Constituições Brasileiras, é evidente que na 

contemporaneidade o assunto vem sendo tratado de maneira mais específica e eficaz, 

como a participação em votações, projetos de leis, e etc., ou seja, está havendo o 

desenraizamento de arcaicos preconceitos e maior preocupação do legislador, seja nos 

direitos individuais, sociais e políticos das pessoas com deficiências. 

Em relação às constituições, a priori, a constituição do Império (1824), apenas 

tratou da igualdade entre os semelhantes, não abordando a esfera específica da 

deficiência. Com efeito, disciplina o art. 179, XIII: “A Lei será igual para todos, quer 

proteja, quer castigue, o recompensará em proporção dos merecimentos de cada um” 

(BRASIL, 1824). 

Na Constituição de 1891, não houve grandes avanços, pois quase que em 

consonância com a constituição pretérita, assegurava apenas a igualdade. Tendo como 

corolário o art. 72, § 2 que preceitua: “Todos são iguais perante a lei” (BRASIL, 1891). 

Com o advento da Constituição de 1934, é que floresce um novo horizonte para 

os “esquecidos”. A aludida constituição traz em seu bojo o caráter social humanístico, 

tendo em vista que o art. 113, I em que “Todos são iguais perante a lei. Não haverá 

privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões dos pais, 

classe social, riquezas, crenças religiosas ou ideias políticas” (BRASIL,1934). 

Ademais, é indubitável a fecundação do direito de inclusão na Constituição de 

1934, com visto no art. 138, que afirma: 

 

Art. 138 – Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das 

leis respectivas: 

a) assegurar o amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e 

animando os serviços sociais, cuja orientação procurarão coordenar. 

b) estimular a educação eugênica. 

[...] 

e) proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra o abandono 

físico, moral e intelectual;  

f) adotar medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a 

moralidade e a morbidade infantis; e de higiene social, que impeçam a 

propagação das doenças transmissíveis;  

g) cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os venenos 

sociais (BRASIL,1934). 
 

 A Constituição de 1937 se mostrou estática no que tange a inclusão e proteção 

dos indivíduos com deficiência, tendo em vista que houve a proteção ao Direito de 

igualdade (Art. 122, § 1).  

 A Constituição de 1946 continuou garantindo o Direito de Igualdade, 

solidificado por sua vez no art. 141, § 1.  Por sua vez, o art. 157, XVI, assevera de modo 
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breve acerca do direito de previdência social, para os trabalhadores que se tornarem 

inválido (BRASIL, 1946). 

 Por conseguinte, a Constituição de 1967 prosseguiu na garantia do Direito a 

Igualdade, mas com o acréscimo de que as discriminações raciais seriam punidas por lei 

(Art. 150, § 1). Ademais, a garantia à previdência continuou a mesma, tendo apenas 

alguns acréscimos, mas continuando a proteger “os inválidos”. 

 Entretanto, houve grande avanço com a Emenda n
o
 1 de, 17 de outubro de 1969, 

que alterou algumas partes da Constituição de 1967. Porém o que mais nos interessa 

está expresso no art. 175. § 4:  

 

Art. 175. A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos 

Poderes Públicos. 

[...]. 

§ 4º Lei especial disporá sobre a assistência à maternidade, à infância e à 

adolescência e sobre a educação de excepcionais (BRASIL, 1969 ). 

 

 Mediante tal positivação constitucional, surge a primeira menção específica às 

pessoas com deficiência, tendo em vista a proteção dos mesmos. Mas, o maior salto 

rumo à inclusão e preocupação não acaba por aí. 

 Ademais, a Emenda n
o
 12 que alterava a Constituição Federal de 1967, que fora 

promulgada no dia 17 de outubro de 1978 que in verbis: 

 

Artigo único – É assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição 

social e econômica especialmente mediante: 

I - educação especial e gratuita; 

II – assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e social do país; 

III - proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho ou 

ao serviço público e a salários; 

IV - possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos. 

 

É perceptível que tal emenda representou avanços relevantes na proteção das 

pessoas deficientes. Em verdade, a consagração de tal lei, muito se deve aos 

ordenamentos legais contemporâneos internacionais, que após as grandes guerras 

mundiais, começaram a dar maior importância para os indivíduos com algum tipo de 

deficiência. 

A Constituição de 1988 (Cidadã) trouxe vários avanços, como: 

 

a) Art. 5, XXXI – Princípio da Igualdade; 

b) Art. 7, XXXI – Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e 

critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência; 

c) Art. 37, VIII – Em suma concerne na reserva de mercado aos indivíduos 

com deficiência, aonde encontra efetivação real através da legislação; 
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d) Art. 203, IV e V – Assistência social para àqueles que necessitarem, bem 

como habitação e a reabilitação de pessoas portadoras de deficiência; 

garantia de salário mínimo de beneficio mensal a tais pessoas; 

e) Art. 208, III – Dever que o Estado tem com a educação encontra efetivado 

mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência; 

f) Art. 227, §1, II e § 2 – [...] atendimento especializado para os portadores de 

deficiência física, sensorial ou mental, bem como de intervenção social do 

adolescente portador de deficiência [...]; acesso adequado em edifícios 

públicos e fabricação de veículos adequados às pessoas portadoras de 

deficiência (BRASIL, 1988). 
 

Assim, é evidente que com a evolução dos povos todo o seu seio cultural e 

jurídico se metamorfoseia. Pois é gritante a realidade, mostrando que deve haver 

mudanças. Entretanto,  este é apenas um passo para chegar a tonalidade de igualdade 

que deve existir entre os homens. 

 

3. CONCEITO CONTEMPORÂNEO DE DEFICIÊNCIA À LUZ DA 

CONVENÇÃO SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Como visto, o conceito de deficiência passou por uma metamorfose, no que 

tange tanto a preocupação do legislador em fazer leis que beneficiem estes indivíduos 

para que cada vez mais eles se insiram no meio social, sem que haja por partes das 

pessoas sem deficiências certos preconceitos, discriminações, que deixam estigmas 

permanentes no indivíduo. 

A Constituição de 1988 (Cidadã) trouxe diversos avanços na ordem social, 

política e jurídica do país, por intermédio da aludida carta política, houve a 

redemocratização do país, bem como a “atualização” das Instituições de Direitos 

Humanos, em que os direitos humanos passaram a ter maior prioridade dentro do 

ordenamento. 

Com efeito, a Constituição de 1988 preceitua no § 2 do art. 5 que os direitos e 

garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados ou tratados internacionais em que o Brasil seja parte 

(BRASIL, 1988).  Seguindo este raciocínio, caso o Brasil seja parte de algum tratado 

internacional que altere ou adicione preceitos, princípios, conceitos e leis, é passível que 

os mesmos sejam incorporados no ordenamento jurídico. 

Por certo, a emenda n
o
 45/2004 aumentou ainda mais os avanços da Carta 

Magna, ao incluir o § 3 no art. 5 da Constituição Federal, disciplinando que:  

 

Art.5 [...] 
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§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 

três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais. 

 

Destarte, a incorporação destes parágrafos na redação constitucional trouxe 

grandes benefícios na esfera dos direitos e garantias individuais, ou melhor, aos direitos 

inerentes a pessoa humana. Logo, se os tratados e convenções sobre direitos humanos 

passarem pelo rito exposto acima, os mesmos terão força de emenda constitucional, com 

aplicabilidade direta e imediata por força do §1 do art.5. 

À luz do exposto, surge o conceito contemporâneo que é utilizado no 

ordenamento jurídico pátrio. Tal conceito se solidifica com a Convenção Sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, que fora assinado em 

Nova Iorque, em 30 de maço de 2007, onde o Brasil é signatário de tal Convenção. 

Desta forma, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

protocolo facultativo foi aprovada no país, mediante o Decreto Legislativo n
o
 186, de 09 

de julho de 2008, conforme o rito disposto no § 3º do art. 5 da Constituição Federal de 

1988. Portanto, tal regramento tem equivalência de emenda constitucional, tendo sua 

ratificação em 01 de Agosto de 2008 e posteriormente promulgada pelo Decreto n
o
 

6.949 de 25 de Agosto de 2009. 

Concomitantemente, tal fator trouxe ao ordenamento jurídico uma nova 

conceituação em face das pessoas com deficiências, mas desta vez com um status 

constitucional, ou seja, algo que tem o poder de revogar disposições infraconstitucionais 

que sejam contrárias a tal regramento constitucional. 

Precipuamente a aludida Convenção, traz em seu preâmbulo, alínea “e” algo 

inovador, posto que o conceito teórico de deficiência estará em constante modificação, 

evolução, devendo-se analisar inúmeros fatores, antes de denominar um conceito 

inequívoco. No tocante preceitua o preâmbulo, alínea “e”: 

 

e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a 

deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras 

devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação 

dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 

 

 Ademais, o conceito utilizado hodiernamente se concretiza no art. 1 da 

Convenção, que in verbis:  

 

Art. 1 Propósito – O propósito da presente Convenção é promover, proteger e 

assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e 
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liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o 

respeito pela sua dignidade inerente. Pessoas com deficiência são aquelas que 

têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 

demais pessoas.  

 

 É mister destacar que, como supra visto, tal convenção traz uma inovação no 

que tange ao conceito de deficiência, sendo inteligível que se deve ter uma visão 

multidisciplinar sobre o tema, abandonando conceitos uniformes, invariáveis, como era 

praxe de ser utilizado outrora. Aliás, é essencial ressaltar que tal conceito humanístico 

foi possível pela participação de pessoas com deficiência no processo de elaboração. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do estudo realizado, pode-se confirmar que a partir da análise 

interdisciplinar sobre o conceito de deficiência é possível ter uma visão geral e 

específica sobre o mesmo, consecutivamente sobre a pessoa com deficiência. 

Entretanto, ao analisar o conceito de deficiência, bem como algumas das classificações 

sobre ele, foi possível compreender que a conceituação estática sobre este tema, é algo 

ilógico, pois a deficiência é algo dinâmico e complexo, sendo necessário um 

enfrentamento multidisciplinar, como bem exposto pelo Relatório Mundial Sobre 

Deficiência. 

Ademais, cada cidadão tem um papel fundamental para conscientizar a 

população de que se deve respeitar as diferenças. Pois não é a diferença, no caso, a 

deficiência que a pessoa tem, que a faz desmerecedora das garantias legais. Quase 

sempre vemos é uma força coletiva que torna forte a segregação das pessoas que têm 

algum tipo de deficiência. 

Destarte, as Constituições Brasileiras, por sua vez, contribuíram para que 

houvesse a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Ao passo que fazendo 

uma linha cronológica constitucional, viu-se que a priori a interferência constitucional 

era de maneira muito singela, mas ao passo das evoluções globais e nacionais, percebe-

se que à medida que as novas constituições iam sendo inauguradas, o pensamento do 

legislador, cada vez mais, ia a encontro da inclusão, igualde e equidade entre os ditos 

normais” e as pessoas com deficiência. 

Com efeito, pode- se ter uma base nacional e internacional sobre quem são as 

pessoas consideradas com deficiência. Este feito foi possível pela Convenção Sobre 
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Direito das Pessoas com Deficiência que sedimentaram o conceito sobre pessoa com 

Deficiência. 

Logo, este conceito foi inserido no ordenamento jurídico pátrio, por força da 

dicção expressa no § 3 do art. 5 da C.F. Não obstante, é preciso salientar que esta 

Convenção passou por todo tramite expresso na Constituição Federal, sendo 

devidamente aprovada, ao passo que hodiernamente tem força de emenda 

Constitucional. 
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16. Direito Fundamental a Saúde: o Caso da Fosfoetanolamina Sintética e a 

Suspensão da Eficácia da Lei 13.269/16 

 

 

Rosângela Gomes do Nascimento Araújo, (PPGD/UCP)
108

  

Felipe Dutra Asensi, (PPGD/UCP) 109 

 

Resumo: O presente trabalho trata da fosfoetanolamina sintética (mais conhecida como a pílula do 

câncer). Seria uma alternativa de tratamento, haja vista, inúmeros relatos de cura ou de melhora da 

doença, principalmente para aqueles pacientes que já foram submetidos a tratamentos convencionais sem 

sucesso. O estudo vem de encontro ao contexto atual relacionado ao assunto, haja vista as polêmicas e as 

controvérsias inerentes ao tema, tanto do ponto de vista científico quanto jurídico. Contudo, ainda que o 

assunto esteja em debate midiático, cumpre lembrar, que essa discussão está diretamente voltada ao 

direito à saúde, e este, atrelado à vida. Ademais, tanto a vida, quanto a saúde são direitos fundamentais do 

ser humano, estabelecidos como cláusula pétrea na Constituição Federal de 1988 e amparados no vértice 

dos Direitos Humanos. Daí, a importância de estudar a Lei 13.259/16, que disciplina e autoriza o uso do 

fármaco e a suspensão de sua eficácia pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, é fato que o 

direito acompanha a sociedade, e esta, é passível de constantes mudanças e evoluções. Coaduna-se com 

essas reflexões a importância de trazer ao debate acadêmico o caso da fosfoetanolamina sintética, bem 

como os entraves que tem ocorrido para autorizar sua produção e liberação para o uso. A despeito de toda 

controvérsia inerente à lei, encontra-se o princípio da dignidade da pessoa humana e sua capacidade de 

autodeterminação. Portanto, essa pesquisa vem no intuito de debater sobre o exercício da cidadania e 

dignidade da pessoa humana e a liberação da fosfoetanolamina, pois é intrínseco ao ser humano lutar pelo 

direito a vida. 

 

Palavras-Chave: Direito a Saúde, Fosfoetanolamina, Direitos Humanos.  

 

 

1 FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA 

 

A fosfoetanolamina sintética ou apenas fosfo (conhecida como a pílula do 

câncer), é um tema é carreado de informações midiáticas e tendenciosas, contudo, 

pretende-se discutir como objeto de pesquisa acadêmica. Sendo assim, importa conhecer 

no que consiste essa descoberta e quais os entraves relacionados a ela inerente a 

situação jurídica.  

Segundo informações obtidas no artigo de Carlyle Mor
110

, a fosfoetanolamina 

sintética consiste em um composto químico o qual foi isolado em 1936 no Canadá, tal 

                                                            
108 Mestranda em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis-RJ (UCP); Bolsista do 

PROSUP/CAPES;  

Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Judicialização da saúde. 
109 Doutor em Direito e Sociologia; Professor Titular da Universidade Católica de Petrópolis-RJ 

PPGD/UCP; Orientador do Grupo de Pesquisa Judicialização da saúde. 
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composto apenas reproduz substância que o próprio organismo secreta.  Por volta de 

1990 iniciaram-se as pesquisas no Brasil, pelo professor Gilberto Orivaldo Chierice
111

, 

no Instituto de Pesquisa de Química da USP em São Carlos, onde estudou de modo 

independente e sintetizou o composto fofoetanolamina, e posteriormente patenteou sua 

propriedade, produzindo a substância no laboratório em conjunto com sua equipe. 

Com base nas informações dos pesquisadores, a partir da descoberta a droga 

sintetizada foi testada por Chierice em pequenos roedores e em linhagens de células 

tumorais. Com a evolução das pesquisas pela equipe do Químico, selecionou-se
112

 para 

os testes alguns pacientes acometidos pelo câncer, os quais recebiam gratuitamente as 

cápsulas da droga produzida no próprio laboratório de pesquisa da USP de São Carlos, 

sendo que todos os procedimentos ocorreram por quase duas décadas. 

Em relatos por meio de entrevistas e de alguns documentos, Chierice afirma 

que a substância passou por testes clínicos, sendo testada em pacientes ao longo de 

cinco anos. Que o Ministério da saúde em 1995, designou o Hospital Público Amaral 

Carvalho em Jaú-SP, por meio de contrato de convênio de cooperação científica, 

firmado entre este e a USP, que o convênio permaneceu até o ano 2000
113

. Com efeito, a 

substância em questão foi utilizada por inúmeros pacientes portadores de variados tipos 

de câncer, muito embora, não se tenha dados oficiais, existem relatos de que fizeram 

uso da fosfo e obtiveram, alguns  a cura, outros uma melhor qualidade de vida.
114

  

Contudo, sabe-se, que a fosfoetanolamina sintética por falta de regulamentação 

não é considerado um medicamento e sim um composto químico, sendo assim, tem-se 

como válido destacar a nota informativa emitida pela USP em outubro de 2015.  

 

Essa substância não é remédio. Ela foi estudada na USP como um 

produto químico e não existe demonstração cabal de que tenha ação 

                                                                                                                                                                              

110 http://carlyle38adv.jusbrasil.com.br/artigos/340184328/da-lei-n-13269-2016fosfoetanolamina-

sintetica-e-da-sua-judicializacao?ref=topic_feed   

111 Bacharelado e Licenciatura em Química pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Araraquara 

(1969), mestrado em Química (Físico-Química) pela Universidade de São Paulo (1973) e doutorado em 

Química (Química Analítica) pela Universidade de São Paulo (1979). Atualmente encontra-se 

aposentado. Disponível em:  http://lattes.cnpq.br/8034254143160012 

112 Não se obteve informação quanto aos requisitos para a seleção dos pacientes em fazer uso da 

substância fosfo.   

113 Parecer do Ministério da saúde, designando o Hospital Amaral Carvalho, a realizar os testes clínicos 

em pacientes com câncer. Disponível em: http://bit.ly/280wwlc  

114 Depoimentos. Disponível em: http://fosfoamina.wixsite.com/cura/depoimentos-escritos 
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efetiva contra a doença: a USP não desenvolveu estudos sobre a ação 

do produto nos seres vivos, muito menos estudos clínicos controlados 

em humanos. Não há registro e autorização de uso dessa substância 

pela Anvisa e, portanto, ela não pode ser classificada como 

medicamento, tanto que não tem bula [...]
115

 

 

Diante dessa nota, tem-se o esclarecimento pela Instituição de Pesquisa da 

USP de São Carlos, no que consiste a substância fosfo e suas implicações relacionadas à 

produção e uso. Sendo assim, importa saber quem pode disciplinar sobre a pesquisa e 

produção de uma medicação nova, e quais os procedimentos necessários para obtê-los. 

 

1.1 DA REGULAMENTAÇÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS E SUAS 

ETAPAS. 

 

O registro de um medicamento no Brasil é disciplinado pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), regrado pela Lei 6.360/76,
116

 que detém a 

competência de avaliação e acompanhamento de todas as etapas pré-determinadas 

tecnicamente de acordo com as exigências científicas consideradas imprescindíveis para 

a segurança e integridade da saúde da população.  

   Sucintamente, necessário passar por algumas etapas ou fases, quais sejam: 

Pesquisa de Estudo Clínico - considerado o pontapé inicial que consiste segundo 

a Agência Europeia para Avaliação de Produtos Medicinais (EMEA) Unidade de 

Avaliação de Medicamentos Humanos.
117

  

 

Qualquer investigação em seres humanos, objetivando descobrir ou 

verificar os efeitos fármaco dinâmicos, farmacológicos, clínicos e/ou 

outros efeitos de produto(s) e/ou identificar reações adversas ao 

produto(s) em investigação, com o objetivo de averiguar sua 

segurança e/ou eficácia (EMEA, 1997). 

 

Logo, as etapas para a regulamentação de um medicamento novo no Brasil, 

são definidas e submetidas ao rigor técnico da ANVISA,
118

 assim, estabelecidos. 

1) Ensaios Pré-Clínicos – consiste na realização de testes em laboratórios com 

animais ou linhagens celulares, buscando definir efeitos tóxicos, carcinogênicos, 

mutagênicos e teratogênicos. Nessa fase mais de 90% das substâncias analisadas são 

                                                            
115 http://www5.usp.br/99485/usp-divulga-comunicado-sobre-a-substancia-fosfoetanolamina 
116 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6360.htm 
117 Manual Para a Boa Prática Clínica. Disponível em: https://www.ufrgs.br/bioetica/gcpport.htm. 

 
118 http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/medicamentos/produtos/medicamentos-novos 
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eliminadas por insuficiência de atividade farmacológica ou por ser demasiadamente 

tóxicas em humanos. Essa etapa, por certo é a única que foi analisada pelos 

pesquisadores da USP.     

  2) Ensaios Clínicos (testes com seres humanos). Nessa etapa, tem-se uma 

avaliação inicial entre 20 a 100 pessoas. Início propriamente dito dos testes de uso 

controlado e monitorado da substância por indivíduos em geral sadios ou voluntários 

portadores de determinada enfermidade, a qual se investiga a cura ou paliativo. Essa 

etapa subdivide-se em três fases, que são: 

a) Fase I – Com pequeno número de indivíduos sadios. Visam determinar 

parâmetros farmacocinéticos (absorção, distribuição, metabolismo, eliminação); 

Fase II – Estudo Terapêutico Piloto, ainda com número seleto de pacientes 

(doentes), buscando determinar os efeitos terapêuticos e o potencial da medicação, o 

estudo é feito entre 100 e 200 pacientes; 

Fase III – Estudos Internacionais e testes extensivos realizados com no 

mínimo 800 pacientes, que definem parâmetros farmacodinâmicos (tolerância, eficácia, 

efeitos colaterais, outras indicações, eficácia), com diferentes populações de pacientes, 

onde são estabelecidos as contra indicações, os efeitos colaterais e as medidas de 

precaução e as reações adversas. 

Fase IV - São estudos de vigilância pós-comercialização, para estabelecer o 

valor terapêutico, o surgimento de novas reações adversas e/ou confirmação da 

frequência de surgimento das já conhecidas, e as estratégias de tratamento (testes 

contínuos, enquanto o medicamento estiver no mercado). Preenchidos todos esses 

requisitos tem-se a possibilidade do reconhecimento, produção e comercialização de 

uma substância nova disponível ao consumo como medicamento. 

 

1.2 O PERCURSO DA FOSFOETANOLAMINA 

 

Embora ainda não registrada a substância fosfo, para os indivíduos acometidos 

pelo câncer, que fizeram uso da substância e obtiveram melhora considerável, pouco 

importa a falta de regulamentação e licença por parte dos Órgãos disciplinadores das 

regras de saúde. 
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A despeito disso, em 2014 a fabricação e distribuição da fosfo pelo laboratório 

da USP foi suspensa através de uma portaria
119

 do Instituto de Química da USP São 

Carlos (IQSC). Diante disso, centenas de pacientes e familiares recorreram à justiça 

solicitando que a USP lhes fornecesse as pílulas de fosfo. Esse fato gerou uma grande 

polêmica nos tribunais, não apenas em São Paulo, como também, em vários tribunais 

brasileiros, haja vista, que muitos usuários da droga relataram cura ou melhora de vários 

tipos de câncer. 

Em contrapartida a ANVISA, enquanto agência reguladora que disciplina o 

controle sanitário da produção e comercialização de medicamentos, emitiu a nota 

técnica n
o
 56/15,

120
 destacando-se os seguintes itens:  

16 - A descoberta de novos medicamentos está relacionada às inovações 

científicas e tecnológicas. O processo de pesquisa e desenvolvimento de novos 

medicamentos é bastante complexo, sendo necessariamente longo tempo decorrido entre 

a síntese no laboratório e a sua comercialização.  

17 - As terapias inovadoras desenvolvidas por pesquisadores renovam a 

esperança de pacientes e a ANVISA atua comprometida em promover o acesso a novas 

terapias, entretanto é essencial que a Agência receba a solicitação de registro ou 

pesquisa clínica com a documentação que tenha evidências de eficácia, efetividade, 

eficiência e qualidade.  

18 - É importante lembrar que o uso da fosfoetanolamina, pode favorecer o 

abandono de tratamentos prescritos pela medicina tradicional, os quais podem 

beneficiar ou curar a doença [...]. Ainda assim, houve-se um aumento significativo da 

judicialização da fosfo (pacientes pleiteando na justiça o fornecimento do tratamento). 

Após a divulgação da nota pela ANVISA, o Ministério da Saúde em 

decorrência da polêmica que gira em torno da liberação da substância fosfo emite a 

Portaria n.º 1.767 de 29 de outubro de 2015,
121

 instituindo um grupo de trabalho para 

apoiar os estudos clínicos necessários ao desenvolvimento clínico da fosfoetanolamina.  

                                                            
119 Portaria IQSC 1389/2014. Disponível em: <http://www5.iqsc.usp.br/esclarecimentos-a-sociedade/>. 

120http://www.Fosfoetanolamina/ANVISA_NOTA_TECNICA_56_2015fosfoetanolamina.pdf 
121 http://portalsaude.saude.gov.br/index. php/cidadao/principal/agencia-saude/20455-ministerio-da-

saude-cria-grupo-de-trabalho-para-apoiar-estudo-da-fosfoetanolamina 
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Ademais, o “Ministério da Ciência e Tecnologia, iniciou um investimento de 

dez milhões de reais na pesquisa desta substância para os próximos dois anos”
122

. 

Informa ainda, que os estudos são conduzidos por laboratórios imparciais, como o 

Instituto Butantã e outros em colaboração com o Ministério da Saúde. 

O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) divulgou no início do 

mês de outubro de 2016 que a primeira etapa da pesquisa, que avalia a toxicidade do 

produto, concluiu que não há riscos de efeitos adversos graves associados ao uso da 

substância.  

Com isso, a segunda fase de testes clínicos da fosfoetanolamina,  teria inicio 

ainda no mês de outubro. “Esta etapa, avaliará a eficácia da droga, envolverá cerca de 

200 novos pacientes: são mais de 20 pacientes em cada um dos 10 grupos de tumor: 

cabeça e pescoço, pulmão, mama, cólon e reto, colo uterino, próstata, melanoma, 

pâncreas, estômago e fígado”
123

. 

 

1.3 A POLÊMICA CRIAÇÃO DA LEI 13.269/16 

 

Em novembro de 2015, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu todas as 

liminares que ali tramitavam. Contudo, o Supremo Tribunal Federal (STF), na pessoa 

do Ministro Edson Fachin concedeu liminar
124

 suspendendo a decisão do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, ordenando a USP a produção e entrega da fosfo a alguns pacientes 

com câncer.  

Importa sinalizar ainda, com o aumento das ações judiciais requerendo a fosfo 

nos diversos tribunais brasileiros, membros da sociedade civil de vários Estados, 

composta por pacientes com câncer e seus familiares e o defensor Daniel Macedo da 

Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro, organizam-se num movimento que 

causa repercussão na mídia ao pedir a liberação da fosfoetanolamina.  

Enquanto isso, ante o clamor de pacientes e familiares afligidos pela doença, 

nesse ambiente envolvendo características sensíveis à sociedade, o Projeto de Lei (PL 

                                                            
122 http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/11/governo-investira-r-10-milhoes-em-pesquisas-da-

fosfoetanolamina4901071.html?utm_source=Redes+Sociais&utm_medium=Hootsuite&utm_campaign=

Hootsuite, consulta em 12/11/2015 

123 Paulo Hoff, (oncologista) diretor-geral do Icesp, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. 

124 stf.gov.br/portal. PET 5828. Recurso Extraordinário (RE) 657718  
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3454/15)
125

 é votado na Câmara e no Senado Federal (PL 4510/16) e sancionado sem 

vetos, pela ex- presidente Dilma Rousseff. Em 13 de abril de 2016 cria-se a Lei 

13.269/16,
126

 conhecida como (Lei da Fosfoetanolamina), que no artigo 4
o
 “autoriza a 

produção, importação, prescrição, posse ou uso da substância independentemente de 

registro sanitário, em caráter excepcional, enquanto estiverem em curso estudos clínicos 

acerca do produto.” 

Nessa perspectiva, parte-se do pressuposto de que a mitigação do postulado da 

separação dos poderes gera uma tensão conflituosa em consequência de decisões 

tomadas por órgãos não legitimados para tal, relativizar o conhecimento técnico e 

científico em detrimento do poder político. Como ocorreu na liberação da fosfo, 

recebendo autorização para produção e uso da substância por meio da lei, embora não 

ter seguido os preceitos técnicos disciplinados pela ANVISA para sua regulamentação. 

Vislumbra-se, que por esse caminho a lei 13.269/16 foi sancionada, haja vista, 

que às vésperas do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Roussef e de forte 

pressão da sociedade civil e do Congresso Nacional, o veto ao projeto poderia trazer 

maior desgaste para o governo.  

Nota-se, com essas informações que o “caso da fosfoetanolamina”, parte da 

gestão administrativa do laboratório da USP, para uma questão complexa, a qual 

denuncia o conflito institucional existente na relação entre os Poderes do Estado no 

sistema político e jurídico brasileiro. Nesse caso em particular, logo, o conflito parte de 

uma Instituição Pública (USP) e suscita uma tensão entre os três Poderes do Estado 

“Executivo, Legislativo e Judiciário”.  

Contudo, apesar das expectativas geradas com a criação da Lei 13.269/16, 

cerca de 30 dias após sua criação, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 

deferiu medida  liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5501
127

 de 

autoria da Associação Médica Brasileira (AMB), suspendendo a eficácia da Lei, e o uso 

da fosfoetanolamina sintética, conhecida como “pílula do câncer.”  

                                                            
125 http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:camara.deputados:projeto.lei;pl:2015-10-28;3454">PL 

3454/2015</a> 

126 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13269.htm 

127 ADI 5501-Ação Direta de Inconstitucionalidade  
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Portanto, embora a criação da lei tenha disciplinado a respeito da matéria, 

relacionando a facticidade ao tema. Outros fatores correlacionam-se, no sentido de 

validar e efetivar a norma. Por essa razão, interessa em prosseguir com essa análise. 

 

2 A LEI 13.269/16 E A INFLUÊNCIA INSTITUCIONAL DO PODER  

 

Diante da narrativa acima, percebe-se conflitos. Estes, voltados a interesses 

diversos e dilemas nos Tribunais, pois em uma determinada ação deferiu-se a liberação 

da fosfo, enquanto que em outra, no mesmo sentido, indeferiu-se o pedido. Dai, 

observa-se que tais conflitos surgem, na proporção em que os interesses são 

institucionalizados em regras de poderio.  

Ao partir desse pressuposto, pretende-se refletir sobre o contexto da suspensão 

da eficácia da lei 13.269/16, pelo STF. Com efeito, a suspensão da lei como um  ponto 

sensível inerente a essa realidade, que a princípio encontra-se atrelado ao conflito 

suscitado pela falta de registro da fosfo pela Agência Reguladora, sendo que em 

situações excepcionais, os tribunais brasileiros, em face de risco de morte, tem 

relativizado tal restrição.
128

  

Esse debate é contundente, ao confrontar o artigo 24 da Lei 6.360/76, 

recepcionado pela Lei 10.742/03, que assegura a isenção de registro por prazo 

determinado de um medicamento novo, o qual esteja sendo aplicado em uso 

experimental, inclusive podendo ser importado. Art. 24 - “Estão isentos de registro os 

medicamentos novos, destinados exclusivamente a uso experimental, sob controle 

médico, podendo, inclusive, ser importados mediante expressa autorização do 

Ministério da Saúde. (Redação dada pela Lei nº 10.742, de 6.10.2003).” 

O artigo citado acima concorda com a redação do artigo 4
o
 da Lei 13.269/16, 

que “autoriza a produção, importação, prescrição, posse ou uso da substância 

independentemente de registro sanitário, em caráter excepcional, enquanto estiverem 

em curso estudos clínicos acerca do produto.” Ao que aparentemente ambos  convergem 

nos mesmos termos. Ademais, existem inúmeros julgados nos tribunais brasileiros 

                                                            
128 www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDecisao.asp?numDj=203 (RE 657.718-RG, Relator Ministro 

Marco Aurélio, Dje 12.03.2012).  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/98298/lei-10742-03
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entendendo pela liberação de drogas experimentais, sendo até importadas para uso de 

pacientes brasileiros.
129

   

Senão, vejamos o que dizer de uma norma sem validade, ou melhor, seria 

necessário uma norma para disciplinar sobre a liberação de uma medicação específica 

para uma enfermidade atroz que vitima milhares de pacientes como o câncer. O que 

carece ser disciplinado está relacionado à efetividade como práxis. 

Numa adaptação ao caso concreto referente à lei da fosfo, poder-se-ia pensar 

em efetividade, o que Asensi, destaca na doutrina brasileira defendida por Barroso,
130

 

que “o direito existe para se realizar,” no sentido de realidade materializada 

concretamente, e não apenas uma abstração do dever ser do direito, enquanto norma. O 

autor então destaca o raciocínio de Barroso quanto à efetividade de uma norma. “Ela 

representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a 

aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da 

realidade social” (ASENSI, 2010, p. 26, apud Barroso, 2006, p. 82-83).  

No tocante ao ocorrido com a criação da Lei 13.269/16, tal decisão, poderia 

ser analisada sob a lógica de Bourdier (2000), com tradução de Asensi, “ao tentar 

encaixar fenômenos complexos em molduras rígidas, o direito desconsidera as 

peculiaridades e especificidades do mundo real.” O que na realidade ocorreu de fato, 

com a produção dessa norma em questão (quando da não observação das regras 

técnicas), para a regulamentação da fosfoetanolamina.  

Com efeito, este é um dos pontos sensíveis, no que tange as implicações e 

contextualizam o regramento de produção envolvendo critérios técnicos ou científicos, 

sendo relativizados ante ao poderio político e, ou jurídico. Subentende-se em Asensi, 

que tais artifícios estão subordinados aos “fenômenos sociais complexos em contextos 

de sim, e não, certo e errado, lícito e ilícito, sem levar em conta as gradações, os liames, 

os interstícios, a complexidade” (ASENSI, 2010, p. 26). É a realidade dos fatos 

interferindo na lógica jurídica da normatização e com isso, diversos fatores são 

envolvidos diretamente. 

 

2.1 AS RELAÇÕES DE PODER INSTITUCIONALIZADAS 

 

                                                            
129http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=fornecimento+de+medicamento+experimental 

130 BARROSO, L.R. O Direito Constitucional e Efetividade de suas Normas — limitese possibilidade da 

constituição brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2006 
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As reflexões se confirmam com a observação dos diversos fatores envolvidos 

na discussão sobre a fosfoetanolamina. Verifica-se que a ocorrência dos fatos sociais 

interfere diretamente na função social do direito, enquanto normas jurídicas 

disciplinadas e subordinadas pelas Instituições dominantes nos mais variados meios.  

Nesse sentido, discute-se a formulação da Lei 13.269/16 numa visão adaptada 

aos fatores reais de poder, apontados por Asensi no capítulo inicial do livro, Indo Além 

da Judicialização. Contemplando também, o raciocínio de Madel T. Luz, no texto que 

trata das Instituições Médicas no Brasil. 

 Nesse debate, pressupõe haver interesses diretamente voltados a contemplar 

não as regras e procedimentos já disciplinados (como no positivismo jurídico), e sim 

como pensam os teóricos do (pós-positivismo), os quais sustentam que o direito deve 

ser regrado de acordo com “os casos empíricos particulares,” leva-se em consideração 

os fatos sociais e suas nuances, inerentes ao caso concreto, de acordo com Asensi 2010, 

como acontece com a controvérsia envolvendo a lei da fosfoetanolamina. 

Por outro lado, ao desconsiderar todo o arcabouço jurídico inerente a 

elaboração de uma norma, pressupõe a existência de fatores reais de poder envolvidos. 

De fato, com menos de quarenta dias após a publicação da nova lei, sobreveio à 

suspensão de sua eficácia emanada pelo STF. A partir de então, percebe-se as mudanças 

ocorridas no mundo jurídico, onde não basta tão somente, estar positivada uma norma e 

sim passar pelo crivo de aprovação das Instituições que comandam essas relações de 

poder. 

 

2.2 OS FATORES REAIS DE PODER NO REGRAMENTO INSTITUCIONAL 

 

Por falar no assunto, (Lassale, 1988, p.19 citado por Asensi, 2010, p. 24), 

conceitua os fatores reais de poder, como “elementos de poder presentes nas relações 

que os indivíduos estabelecem em sociedade.” De sorte que, sob esse prisma os 

embargos relacionados às elaborações das normas, não estariam correlacionados às 

questões constitucionais ou jurídicas e sim diretamente ligadas aos interesses políticos 

atinentes àquela sociedade. 

Sendo assim, o que pensar da lei em questão. Possivelmente estaria mais 

tendente ao estudo de Ehrlich, mencionado por Asensi 2010, disciplinado pelo “direito 

vivo como sendo um fenômeno social e, portanto, orientado por práticas sociais.” 

Práticas que o autor observa, de extrema importância com relação aos requisitos pré-
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determinados pelas regras, ao afirmar que, o direito, é superior a regra formal e por 

intermédio das práticas rotineiras consegue-se observar sua permanente transformação 

em meio à sociedade (ASENSI, 2010, p. 29).  

Deste modo, na ocasião que a lei 13.269/16 foi sancionada, dispensando todos 

os requisitos previamente determinados pela ANVISA, poder-se-ia pensar que tal 

regramento não seria essencial para aprovação da lei e sim, estaria levando em 

consideração, sobretudo, a necessidade de ser produzida a substância fosfo para o 

tratamento de inúmeros pacientes com câncer. Ou seja, o direito sendo produzido na 

prática independente do arcabouço jurídico da norma.  

Ao contrário da reflexão em Asensi 2010, considerando que na prática pode se 

alcançar o direito por meio do consenso, percebe-se, que em determinados seguimentos 

disciplinados pelo direito, as relações de poder envolvidas no conflito divergem 

diretamente entre si impedindo o consenso.  

Isso porque, as Instituições que regulam as relações de poder determinam seu 

regramento, precipuamente em se tratando de direitos sociais, e ainda mais na seara da 

saúde. De modo que, não havendo consenso, no que tange assegurar direitos por 

intermédio de práticas concretas, cai por terra a possibilidade de efetividade ao 

extrapolar a regra jurídica. Nesta perspectiva, Madel Luz, retrata as regras como sendo. 

 

[...] estruturas mais ou menos rigidamente hierarquizadas, na medida 

em que é organização de relações sociais de poder. Estas relações de 

poder são caracterizadas por práticas inerentes a certas regras do jogo, 

ou seja, ‘prática institucional’, enquanto prática que institui a 

dominação como Ordem, a prática institucional tende a ser 

conflituosa (vista do ângulo das relações sociais) e contraditória (vista 

do ângulo da estrutura). (LUZ, 1986, p. 35) 

 

Tais Hierarquias, segundo Madel, não devem ser posta em dúvida, ou 

questionadas, sobretudo pelo fato de por em risco toda a instituição, na medida em que 

fazem parte de um conjunto hierárquico. No caso comparativo ao texto, as instituições 

relacionadas ao caso concreto são: Ministério da Saúde, Secretarias e Órgãos 

subordinados a Agência Reguladora. Instituições diretamente envolvidas no caso da 

fosfo.  “Instituição ligada à elaboração de pesquisa, e a reprodução do ensino, do saber 

médico, a Universidade, os Institutos de Pesquisas e Associações Médicas” (no caso 

emblemático a AMB) (LUZ, 1986, p. 51). 

Desse entendimento, o texto remete a uma triangulação composta de relações 

sociais, hierarquia e poder institucional, sendo organizados politicamente. Contudo, na 

organização de um regramento de norma, se esta se desloca, saindo de sua órbita natural 
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ocorre uma ruptura da hierarquia. Tal situação remete ao caso da fosfo onde a hierarquia 

de poder da ANVISA enquanto Instituição foi transgredida, quando da aprovação de 

uma droga sem certificação pela Agência Reguladora.           

Nestes termos, desde o início das demandas de judicialização da fosfo, a 

divergência e o conflito instalou-se nos tribunais brasileiros. Conflitos suscitados por 

regulamentação, normativa ou técnica/cientifica, de sorte que culminou com a 

suspensão da lei 13.269/16, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5501), pelo 

STF pouco tempo depois de sua vigência. Observa-se com isso, Madel 1986, que acima 

da normatização e positivação de uma norma, está o Poder Institucional e este é o que 

determina as regras do jogo. 

Ao tratar da correlação entre a liberação a produção, importação, prescrição, 

posse ou uso da substância independentemente de registro sanitário do composto 

fosfoetanolamina sintética, resta claro o embate relacionado ao tema, haja vista, os 

poderes institucionais envolvidos.   

Nessa perspectiva, conceitua-se Instituição sob o entendimento de Madel, “O 

significado de um conjunto articulado de saberes (ideologias) e práticas (formas de 

intervenção normatizadora na vida dos diferentes grupos e classes sociais)”. Essa é uma 

definição sucinta de Instituição.  

Com efeito, em Madel tem-se a clareza que “as relações de poder institucional 

se exprimem em uma rede de normas que instituem dominantes e dominados. Estes se 

confirmam mutuamente em seus ‘lugares’ enquanto aceitam as regras institucionais e 

sua hierarquia.” Ainda que outras classes institucionais “de pessoas e, ou movimentos 

sociais” tivessem a pretensão em insurgir-se solicitando o composto químico (como o 

fizeram), existe um poderio algo maior acima destes, a saber, regras contidas nas 

relações de poder inerentes as instituições envolvidas. 

Constitui um problema quando as alegações dessas regras institucionais de 

imposição dos dominantes, são direitos Constitucionais concorrendo em confronto, com 

os também alegados direitos Constitucionais e Princípios dos dominados. Como no caso 

da fosfo, que tanto os defensores quanto os opositores da substância, argumentam em 

sua defesa o direito à saúde como pressuposto do direito a vida, disciplinados nos 

artigos 6
o
 e 196, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana presente no 

artigo 1
o
,
 
III, todos da Constituição Federal.  

Por essa razão, Madel chama a atenção aos interesses contidos em alguns 

regramentos. “A distinção é uma forma de guiar nossos passos pelas vias intrincadas e 
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tortuosas de uma burocracia estatal onde tantas vezes o “oficial” não pode ser praticado 

em proveito de interesses “oficiosos”, que contrariam – por vezes mesmo 

antagonicamente – os interesses da ‘Politica de Saúde’ em uma conjuntura dada” 

(MADEL, 1986, p. 61).  

Por essa razão, embora ausentes os requisitos para o registro da fosfo, 

conforme oficializa a norma, e os relatos contundentes de inúmeros pacientes que 

fizeram uso da substância, tornaria dispensável tal pressuposto. Para quem está fadado a 

morte pelo câncer, aceita submeter-se a riscos maiores sempre na esperança de alcançar 

a cura. 

 

3 AUTONOMIA DA VONTADE COMO DIGNIDADE DO PACIENTE 

 

3.1 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO EXERCÍCIO DA AUTONOMIA 

INDIVIDUAL 

 

A despeito de toda controvérsia inerente à lei da fosfoetanolamina, o debate 

correlaciona-se a autonomia da vontade, em exaltação ao princípio da dignidade da 

pessoa, que a princípio, disciplina a capacidade de autodeterminação. O direito de 

decidir os rumos da própria vida e de desenvolver livremente a própria escolha. No 

entendimento de Ingor Sarlet
131

, significa o poder de realizar as escolhas morais 

relevantes, assumindo a responsabilidade pelas decisões tomadas.  

Tais princípios estão atrelados, onde  respeitar a dignidade é reconhecer que 

todas as pessoas possuem o mesmo valor entre si. Sendo assim, atribui-se ao indivíduo a 

faculdade de reger o seu próprio destino, através do exercício de sua autonomia 

individual.  

Dessa análise pondera-se, assim como deve ser respeitado o direito do 

individuo de não submeter-se a um determinado tratamento. Na mesma proporção deve 

ser  respeitado o direito do indivíduo de decidir sobre o uso de uma droga experimental, 

embora não ter passado pelas devidas fases para liberação, principalmente ao se tratar 

de doentes em fase terminal que já se submeteram a tratamentos convencionais.  

 

                                                            
131 As dimensões da  dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-

constitucional necessária e possível. Revista Brasileira de Direito Constitucional. 
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Assim sendo, tem-se por dignidade da pessoa humana a qualidade 

intrínseca e distintiva reconhecida em 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 degradante e desumano, como venham a lhe 

garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 

além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 

nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 

demais seres humanos (SARLET, 2007, p. 23). 

 

A partir dessas reflexões, pode-se inferir que independente ao regulamento e 

liberação de uma substância atóxica e que não vai agredir a integridade de outrem, 

encontra-se a autonomia da vontade individual, e o que se sobrepõe no caso é o respeito 

à vida com dignidade na liberdade de escolha. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pretendeu-se ao decorrer do trabalho, trazer clareza acerca do tema  

“fosfoetanolamina sintética”, substância que reproduz o que o próprio organismo 

secreta usada para combater as células cancerígenas. Consiste em um composto químico 

elaborado em laboratório, diante dessa análise, por não ter sido submetida aos testes 

clínicos necessários para fabricação, comercialização e uso, pode-se entender que a 

substância não deve ser considerada medicamento. Ademais, todo medicamento é 

disciplinado pelas normas técnicas e científicas regulados pela ANVISA. Autarquia que 

detém o poder de registro de todos os insumos relacionados à saúde. 

  No que tange ao professor Gilberto Orivaldo Chierice, este, sintetizou a 

droga e patenteou sua fórmula, produzindo e distribuindo as pílulas, ao longo de anos. 

Nota-se que a pesquisa independente de Chierice, careceu de um acompanhamento 

científico com os pacientes que fizeram uso da pílula, contudo, já foi constatado não 

haver toxicidade. Ademais, existem conflitos de informações por parte da equipe 

técnica, da mesma forma por parte do Ministério da Saúde, envolvendo o pedido de 

registro da fosfo que deve ser investigado.   

No contexto relacionado à condução dos problemas inerentes a fosfo, recebeu 

destaque que após a divulgação na mídia inerente ao impasse, trouxe ao público o 

debate inerente a fosfo, desse debate, teve-se a construção do conhecimento. 

Observou-se, que na perspectiva de disciplinar a questão da substância e pôr 

fim aos dilemas, houve a produção e aprovação da Lei 13.269/16. Aprovação que 

ocorreu em tempo abreviado, o qual percorreu todos os procedimentos, até a sanção 
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presidencial. Atribui-se a celeridade dessa decisão, a dispensa ao rigor científico que 

compromete a credibilidade de um ato, deveras, nem sempre celeridade quer dizer 

eficiência, principalmente em se tratando de leis que disciplinam a vida humana.  

A atitude da Associação Médica Brasileira, enquanto Instituição com potencial 

influência decisória demonstra que as relações de poder se sobrepõe às normas regradas. 

Enquanto que o Supremo Tribunal Federal, ao posicionar-se, suspendendo a eficácia da 

lei, tem por certo o regramento dessa causa, que até o momento aguarda solução, pois a 

medida de suspensão tem caráter liminar e espera decisão final.  

No que concerne a essa causa, estabeleceu-se bem definido um choque entre as 

alegações, ou seja, o conflito emanado dos diversos sujeitos que interpretam as normas 

(no caso os Ministros do STF), enquanto atores representando o domínio das 

Instituições. No caso em tela, a AMB advogando a corporação médica e as Instituições 

que regulamentam o registro de uma medicação, ante o pressuposto de defender o 

direito fundamental a saúde e a dignidade da pessoa humana. Reduziu a descoberta da 

substância fosfo, e os relatos de cura ou melhora significativa de pacientes que fizeram 

uso da droga, ao nada.  

Por outro lado, os defensores da Lei 13.269/16, embora com menos influência, 

se dispuseram em mostrar que a fosfo, de fato é eficaz no combate ao câncer, podendo 

ser produzida com baixos custos e disponibilizada a todos os pacientes portadores dessa 

enfermidade. É evidente que o espaço dialógico desses atores pode ser considerado 

imperceptível diante do Poder Institucional do aparelhamento do Estado, tornando-se 

insipiente a batalha.  

Da análise do pedido dos pacientes e defensores da fosfo, adotou-se os 

mesmos argumentos da parte contrária; que lhes assegure o direito a saúde na defesa da 

vida, enfatizando a efetividade do direito posto na prática e não o dever ser jurídico. 

Dessa forma, seu pedido não se reduz a mera expectativa, haja vista, que fizeram uso e 

comprovaram sua eficiência. Permitiu-se ver com isso, que o clamor dos pacientes e 

familiares ecoa pelo direito de adquirir a fosfo, embora, sem registro pela ANVISA.  

Percebeu-se, que das relações de poder institucionais dos atores envolvidos, 

surge o incômodo, ante o risco de perder seu poder hegemônico de detentor da política 

de saúde. Desse modo, o Poder Estatal do Ministério da Saúde, enquanto Instituição de 

Saúde, em conjunto com outros órgãos de atenção médica, detém a hegemonia 

estratégica na relação de poder para disciplinar sobre doenças, como também sobre a 

medicalização da população.  
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Portanto, dessa dicotomia litigiosa cuida-se  sacrificar um seguimento da 

população (adaptando ao caso, pacientes com câncer), em detrimento às relações do 

poder institucional, regrado por excessos burocráticos para a liberação da produção de 

uma droga nova, que Madel diria, “neste caso, saúde é sinônimo de medicalização e 

remete às Instituições Médicas”. 
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17. Fórum Social Mundial: Um Significante Mecanismo para Promoção e para 

Salvaguarda dos Direitos Humanos no Mundo Hodierno 
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133

 

 

 

Resumo: Na contemporaneidade, os direitos humanos têm sido assunto importante e presente em variadas 

conferências, painéis, encontros, tratados internacionais, diálogos, envolvendo as nações modernas, as 

organizações internacionais, o Terceiro Setor, os indivíduos (BOBBIO, 1992). A sociedade civil 

articulada tem estabelecido uma série de mecanismos para a promoção de direitos humanísticos, além de 

outros temas que também contempla em sua mobilização planetária, por exemplo, meio ambiente, cultura, 

gênero (ARATO; COHEN, 1999). Desde os movimentos de Seattle, na última década do século XX, a 

sociedade civil transnacional vem intensificando sua contraposição às mazelas do capital neoliberal, às 

conduções política e econômica oriundas do Fórum Econômico de Davos, as quais podem colocar em 

xeque os direitos da pessoa humana, o direito a ter direito, conforme o entendimento de Hannah Arendt 

(2004; 2005). O Fórum Social Mundial (FSM), espaço democrático de debates, desde 2001, quando foi 

realizado em Porto Alegre, pela primeira vez, tem vanguardeado, de modo produtivo, encontros que 

atraem pessoas de todo o globo, com a finalidade de pensar outro mundo possível, em que os malefícios, 

pobreza, injustiça, desigualdade entre outros sejam atenuados. Considerando-se, estas colocações, a 

discussão que se pretende estabelecer neste texto busca não só identificar o papel desempenhado pelo 

FSM em relação aos direitos humanos, mas também expor, de modo resumido, suas principais 

contribuições para esses.   
 

Palavras-Chave: Fórum Social Mundial, Direitos da Pessoa Humana, Promoção dos Direitos Humanos, 

Salvaguarda. 

 

 

Norberto Bobbio (1992), em A Era dos Direitos, afirma que os direitos 

humanos são identificados como coisas desejáveis. Eles são, desse modo, fins que 

merecem ser perseguidos e que, apesar de serem desejados, ainda não foram todos 

reconhecidos. 

Reconhecidos ou não, os direitos humanos são conquistas de indivíduos, de 

povos, de lutas sociais e políticas, de reflexões filosóficas e ideológicas, feitas ao longo 

dos tempos. Nesse sentido, os direitos humanos são variáveis e são inerentes ao 

contexto histórico em que se inserem. Isso mostra que os direitos da pessoa humana são 

requeridos, à medida que novas necessidades vão surgindo e, por conseguinte, 

reclamando consideração, apoio e legitimidade dos poderes que conduzem e que 

organizam a vida em sociedade. 
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Em 1948, poucos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma declaração 

internacional foi conformada por meio dos esforços da Organização das Nações Unidas 

(ONU). Essa tem sido, desde sua inserção no ordenamento jurídico global, a máxima 

expressão e encarnação dos direitos humanos. 

Com o seu estabelecimento, essa carta passou a ser diretriz da conduta de 

muitos países, em se tratando do desdobramento de assuntos sociais, relacionados aos 

direitos da pessoa humana.  

Tal documento é conhecido, como sendo a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, a qual apresenta em seu preâmbulo os entendimentos que se seguem: 

 

(...) reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 

humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da 

liberdade, da justiça e da paz no mundo; Considerando que o 

desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homem conduziram a actos de 

barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um 

mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do 

terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do Homem; 

Considerando que é essencial a proteção dos direitos do Homem através de 

um regime de direito, para que o Homem não seja compelido, em supremo 

recurso, à revolta contra a tirania e a opressão; Considerando que é essencial 

encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações; 

Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de 

novo, a sua fé nos direitos fundamentais do Homem, na dignidade e no valor 

da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se 

declaram resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar melhores 

condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla; Considerando que os 

Estados membros se comprometeram a promover, em cooperação com a 

Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efectivo dos direitos 

do Homem e das liberdades fundamentais (DECLARAÇÃO UNIVERSAL 

DOS DIREITOS HUMANOS, 2016, p.2). 

 

 Os fundamentos dessa carta de direitos principalmente remontam à época da 

Europa setecentista, quando o Iluminismo, bem com as Revoluções Americana 

(desdobramento dos ideais da Ilustração nos Estados Unidos) e Francesa, não só 

modificaram toda uma estrutura social e política, baseada no regime aristocrático e de 

servidão feudal, mas também inaugurarão um novo tempo em que as liberdades 

políticas, por exemplo, passaram a caracterizar o ideário humano (PIOVESAN, 2000). 

Ao longo dos séculos, os direitos da pessoa humana foram sendo, aos poucos, 

estruturados. Fala-se de gerações de direitos, um modo pedagógico de classificar os 

principais aspectos alusivos à natureza jurídica que salvaguarda a dignidade humana. 

Dessa forma, no que concerne aos direitos de primeira geração, esses podem 

ser evidenciados como os direitos de liberdade, os direitos civis e políticos, 
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conquistados por meio de lutas no contexto da era das revoluções burguesas, 

entendimento apreendido pelo historiador Eric Hobsbawm (2015). 

Os direitos sociais são os de segunda geração. Esses seriam os direitos 

econômico, social, cultural. Foi no século XIX que começaram a ser destacados, haja 

vista que as condições de vida dos trabalhadores não eram pautadas pelo bem-estar, nem 

por princípios como a dignidade. Nesse sentido, a encíclica Rerum Novarum, do Papa 

Leão XIII; a Constituição Mexicana, de 1917; a Constituição de Weimar, de 1919 são 

alguns exemplos de documentos que prescreveram o reconhecimento de direitos sociais, 

direitos trabalhistas, entre outros aspectos (SARLET, 2008). 

Sobre os direitos de terceira geração, esses são direitos ao desenvolvimento, à 

paz, ao meio ambiente. Após a Segunda Guerra Mundial, é a vez de a terceira geração 

sobressair-se em termos de promoção e de defesa das garantias humanas 

(MARMELSTEIN, 2008).  

 Os direitos humanos são elementos que existem. As sociedades servem- se de 

suas benesses em alguma medida, porém é verdade que nem todas elas têm garantidos, 

em suas contexturas domésticas, o endosso e a proteção da dignidade humana.  

No mundo hodierno, assegurar os direitos humanos é tarefa que se depara com 

uma série de desafios. Esses, conforme o entendimento de Piovesan (2000), podem ser 

respaldados em antinomias que encontraram guarida nos binômios universalismo x 

relativismo; laicidade estatal x fundamentalismos religiosos;  direitos ao 

desenvolvimento x assimetrias globais; proteção dos direitos econômicos, sociais e 

culturais x desafios da globalização econômica; diversidade x intolerância; combate ao 

terror x preservação de direitos e de liberdade públicas; fortalecimento do Estado de 

Direito e democracia x unilateralismos estratégicos e políticos em escalas global, 

regional e local.  

Em vista disso, para além de tratados internacionais, cartas de direitos, 

encontros multilaterais que versam sobre os direitos humanos, sua propagação e sua 

proteção, há outros mecanismos que buscam, por meio de outras vias, defender as 

liberdades individuais. 

A sociedade civil organizada é um dos atores transnacionais capaz de fazer 

frente às situações que impedem o estabelecimento e o gozo dos direitos humanos. Essa 

se apresenta como uma verdadeira força que pressiona Estados, Organizações 

Internacionais, Regimes a repensarem suas condutas, em se considerando o tratamento 

dispensado aos direitos humanitários. É claro que ela não visa a ferir a soberania de 
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nações, contudo a sociedade civil é um grupo de pressão que pode influenciar as mídias 

e, por conseguinte, corroborar a proteção do indivíduo em muitos espaços globais em 

que há o desrespeito ao ser humano. 

Dessa forma, a sociedade civil age onde os tratados internacionais de direitos 

humanos, por exemplo, não conseguem atingir seus objetivos mais prementes, quais 

sejam os de proteção humana.  

Por sociedade civil, são os intelectuais e estudiosos Cohen e Arato (1999) e 

Habermas (2001; 2003) que predispõem uma teorização interessante para compreendê-

la, a qual é convergente em termos de concepções. Nesse sentido, sociedade civil é 

identificada com um conjunto de associações, bem como de movimentos, de objetivos, 

de dinâmicas variadas que são provindas do mundo da vida e, por conseguinte, não 

influenciadas pelo Estado ou pelo capitalismo. Elas são livres, não estatais e não 

econômicas. Além disso, a sociedade civil é responsável pela captação dos problemas 

sociais e pela tradução desses na esfera pública política. Desse modo, as necessidades 

sociais são institucionalizadas, ganham visibilidade mundial, aviltando a possibilidade 

de serem solucionadas, pois se tornam problemas de todos, não mais problemas de uma 

única classe, ou grupo, ou sociedade, ou cultura.  

A sociedade civil atua em muitas frentes, mas um de seus movimentos mais 

expressivos tem sido, sem dúvida, a resistência e a contraposição às mazelas do 

capitalismo global. Assim sendo, em Seattle, em 1999, um conjunto significativo de 

organizações articulara-se em redes e manifestaram-se contra as decisões da 

Organização Mundial do Comércio, bem como outras instituições que buscam 

conservar os desejos egoísticos de multinacionais e do próprio capital, que passa a ter 

vida própria. 

Nesse momento, a sociedade civil influenciou o nascimento de outra estrutura 

de cunho mobilizador, conhecida como Fórum Social Mundial (FSM), o qual teve sua 

origem no Brasil, em 2001, em Porto Alegre, sendo um dos mecanismos mais populares 

no meio internacional. 
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Fig 1. Logotipo do Fórum Social Mundial. Fonte: http://fsmpoa.com.br/default.php. 

 

O que seria o FSM? De acordo com a Carta de Princípios do FSM, esse é: 

 

1 (...) um espaço aberto de encontro para o aprofundamento da reflexão, o 

debate democrático de ideias, a formulação de propostas, a troca livre de 

experiências e a articulação para ações eficazes, de entidades e movimentos 

da sociedade civil que se opõem ao neoliberalismo e ao domínio do mundo 

pelo capital e por qualquer forma de imperialismo, e estão empenhadas na 

construção de uma sociedade planetária orientada a uma relação fecunda 

entre os seres humanos e destes com a Terra. 2. O Fórum Social Mundial de 

Porto Alegre foi um evento localizado no tempo e no espaço. A partir de 

agora, na certeza proclamada em Porto Alegre de que “um outro mundo é 

possível”, ele se torna um processo permanente de busca e construção de 

alternativas, que não se reduz aos eventos em que se apoie. 3. O Fórum 

Social Mundial é um processo de caráter mundial. Todos os encontros que se 

realizem como parte desse processo tem dimensão internacional. 4. As 

alternativas propostas no Fórum Social Mundial contrapõem-se a um 

processo de globalização comandado pelas grandes corporações 

multinacionais e pelos governos e instituições internacionais a serviço de 

seus interesses, com a cumplicidade de governos nacionais. Elas visam fazer 

prevalecer, como uma nova etapa da história do mundo, uma globalização 

solidária que respeite os direitos humanos universais, bem como os de 

todas/os cidadãos e cidadãs em todas as nações e o meio ambiente, apoiada 

em sistemas e instituições internacionais democráticos a serviço da justiça 

social, da igualdade e da soberania dos povos. 5. O Fórum Social Mundial 

reúne e articula somente entidades e movimentos da sociedade civil de todos 

os países do mundo, mas não pretende ser uma instância representativa da 

sociedade civil mundial. (FÓRUM SOCIAL MUNDIAL, 2002). 

 

 Considerando-se o excerto, verifica-se que o Fórum Social Mundial apresenta-

se como amplo espaço para debates, em que a democracia é contemplada. Articulações 

entre entidades que formam a sociedade civil organizada configuram um arcabouço de 

ações e de proposições capazes de fazer frente às mazelas da globalização. 

O FSM surge como espaço alternativo ao Fórum Econômico Mundial de 

Davos (FEM), o qual pode ser concebido como espaço em que governabilidade 

mundial, em nome, por exemplo, da OMC, de corporações comerciais transnacionais, 

http://fsmpoa.com.br/default.php
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por exemplo. Nessa esfera onde se expressam as metas do capitalismo, que irão 

influenciar os trâmites políticos, financeiros e econômicos nas relações internacionais, 

evidentemente respaldarão, e muitos aspectos, a vida em sociedade e, por conseguinte, 

as políticas sociais, a aplicação dos valores humanísticos, culturais, morais, de modo 

não tão positivo. 

O FSM, ao transpor as fronteiras brasileiras, após o ano de 2001, ganhando 

projeção mundial, tornou-se um dos grandes artífices da sociedade civil organizada em 

favor da sociedade, da ética humanitária, das minorias, o qual se tem contraposto ao 

condomínio de poder que definido pelo aspecto governabilidade global. 

Em se considerando os movimentos do FSM, desde sua instituição em 2001, no 

texto Fórum Social Mundial: um ator construtivista no cenário internacional 

(VILARINHO, 2016), o autor descreve esses movimentos, apresentando-os como 

elementos que não apenas dão forma ao Fórum, mas também colaboram com o 

estabelecimento da equidade e promovem a defesa do bem- estar social nas sociedades 

mundiais. Dessa forma: 

 

Nos anos de 2002 e de 2003, Porto Alegre continuou a sediar o FSM, 

contemplando a mesma gama de discussões da apreciada em 2001. Em 2004, 

o FSM foi realizado fora do Brasil. Começou a se projetar pelo mundo. A 

índia foi o primeiro lugar a receber o FSM que se internacionalizava, 

levando, para além-mar, discussões temáticas sobre direitos, igualdade, meio 

ambiente, racismo, sectarismo religioso. No ano de 2005, o FSM retornou a 

Porto Alegre. Nesse momento, foi criado o Comitê Organizador Brasileiro, 

constituído por dezenas de organizações, divididas em grupos de trabalhos 

sobre assuntos significantes para a sociedade, por exemplo, emancipação 

social e dimensão política das lutas, Luta contra o capitalismo patriarcal, Luta 

contra o racismo, Gênero, Diversidade. O ano de 2006 foi especial para o 

FSM, porque foi realizado de modo descentralizado. Uma edição policêntrica 

foi sediada em Bamako, na África; em Caracas, na Venezuela; e em Karachi, 

no Paquistão.  A África foi palco do FSM em 2007. Nairóbi, no Quênia foi o 

país escolhido para sediar os encontros daquele ano. Os temas de debates 

seguiram a mesma perspectiva dos grupos de trabalhos de 2005. Em 2008, 

não houve um FSM como nos anos antecessores, mas uma semana de 

mobilização global. Nessa, o dia 26 de janeiro foi escolhido para ser o Dia da 

Mobilização e Ação Global. A cada ano, o FSM tem-se mostrado cada vez 

mais sofisticado, em se tratando da forma de sua estruturação; variado, em 

termos de temas; e internacionalizado, no concerne ao alcance planetário. O 

Brasil voltou a realizar o FSM em 2009. Dessa vez, foi Belém, no Pará, o 

local escolhido para os trabalhos desse reduto de sociedade civil organizada. 

O meio ambiente foi a pauta principal das discussões.  Em 2010, o FSM 

completou 10 anos. Comunicação e cultura foram os assuntos de destaque o 

evento que aconteceu em sua terra de origem, Porto Alegre. O FSM de 2011, 

de volta à África, foi recebido em Dacar. Nessa edição, a história de 

resistência e luta do povo africano foram os temas discutidos. O Fórum, na 

África, teve a finalidade de destacar a dura realidade dessa sociedade, 

enfraquecida pelos ajustes estruturais, conformados durante as décadas de 

1908 e 1990. O FSM do ano de 2012, em Porto Alegre, volveu esforços para 

refletir e debater ideias pertinentes sobre desenvolvimento sustentável. O 
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evento apresentou-se como um preparatório para a Cúpula dos Povos. Em 

2013, a edição do FSM ocorreu na Tunísia, dois anos, após a Primavera 

Árabe. Aproximar o movimento global de luta contra as mazelas do 

capitalismo das lutas revolucionárias da região figurou-se como o objetivo 

mais premente. O FSM de 2014 buscou salvaguardar a agenda anti- 

Davos.  Além disso, o evento expôs sua contraposição ao capitalismo que 

financia guerras, que redunda em milhões de refugiados, em fome, em 

degradação ambiental. Em Porto Alegre, na época, uma Marcha contra o 

Fórum Econômico de Davos mobilizou pessoas de todo o mundo. O Fórum 

de 2015, novamente na Tunísia, buscou discutir o binômio “Direito e 

dignidade”. Racismo, futuro político pós- 2015 e democracia foram alguns 

dos itens propostos pelo Brasil em Tunis. Neste ano, o FSM completou 15 

anos. No FsmPoa+15 foi feito um balanço das edições precedentes, com a 

finalidade de verificar a evolução dessa estrutura de valores, criada pela 

sociedade civil organizada. Participação democrática, tomada de decisão de 

governos locais em relação ao MERCOSUL, orçamento participativo, 

governança solidária, BRICS, mudanças climáticas foram matérias de 

debates. 

 

No tocante ao exposto, certifica-se de que, ao longo dos anos, as sucessões de 

Fóruns Sociais, que foram realizados em diferentes culturas e contemplaram diferentes 

temas, vêm demonstrando que suas ações convergem para uma permanente busca de 

atualizações de agendas de trabalho e de necessidades sociais, com a finalidade última 

de salvaguardar a pessoa humana, bem como de preservar o direito do indivíduo a 

desfrutar das benesses humanitárias. 

Dessa forma, pode-se afirmar que são os indivíduos os entes mais priorizados 

pelo dinamismo do FSM. O organismo não governamental manifestamente é um 

mobilizador multilateral e pluricultural que intenta fazer jus aos valores democráticos. 

Além disso, a crítica feita ao sistema capitalista e aos excessos oriundos do complexo de 

poder representado pelos atores estatais, pelas multinacionais, por suas agências (FMI, 

BIRD) não se tem esmorecido, apesar de, a cada ano, enfrentar mudanças contextuais 

que, por vezes, dificultam a evolução do Fórum. 

No que tange aos direitos humanos, o papel desempenhado pelo FSM, para 

além de respaldar o direito à cidadania, em termos de participação da sociedade na 

mobilização, é a busca de outro mundo possível, entendimento que se materializa na 

agenda de luta pelos direitos humanos, que compatibiliza todos os direitos da pessoa 

humana, representados em todas as gerações históricas de direitos. 

Neste último FSM, que aconteceu em Porto Alegre, comemorando, inclusive, 

15 anos e existência, teve a presença de personalidades que ajudam a promover e a 

propagar o ideário dessa organização. Nesse sentido, intelectuais, políticos, ativistas, 

tais como professor o português Boaventura do Souza Santos, o teólogo Leonardo Boff, 

a militante feminista Maria da Penha, os antigos presidentes Mujica e Lula, a prefeita de 
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Barcelona Calau emprestaram suas popularidades em benefício de uma causa 

enobrecedora
134

.  

O Fórum, em Porto Alegre, que se estruturou sob o lema Paz, Democracia, 

Direitos dos Povos e do Planeta, na verdade, foi uma prévia, para o FSM oficial que foi 

realizado em agosto no Canadá. De fato, foi primeira vez que um país do norte recebeu 

o evento em seu território.  

 O FSM, em termos de colaborações para a sociedade, tem sido, desde seu 

surgimento, mecanismo que discute e que propõe alternativas para crises econômicas, 

questões climáticas. Ademais, nos encontros do FSM, o problema da imigração, dos 

temas gênero, LGBT são assuntos articulados entre os segmentos que se aderem à 

proposta de equacionamento social dessa estrutura política. 

Em face disso, a guisa de ilustração, como comprovam os trabalhos do FSM 

em Montreal, ocorrido no segundo semestre deste ano, em que mais de 35 mil pessoas 

estiveram presentes, a potência da mobilização da sociedade civil foi sobrevalorizada e 

pôde ser compreendida por meio da reunião de ativistas de todo mundo que fizeram 

parte dos trabalhos distribuídos em 22 assembleias de convergências (HAZARD, 2016), 

nas quais foram tratadas as questões referentes à defesa da democracia, assunto pautado 

pelo coletivo brasileiro de organizações; à justiça climática; aos aspectos energéticos; ao 

direito à cidade e à educação; às migrações, entre outros temas.  

Como consequência, houve a produção de uma lista de centenas de ações a 

serem encetadas
135

. É evidente que listas como essas fundamentam agendas e 

pressionam governos, organizações internacionais, entre outros segmentos de poder. 

Essas listas são demandas da sociedade planetária que precisam ser auscultadas. Elas 

são verdadeiros pedidos de atenção e de respeito às demandas mais prementes de 

centena de milhares de pessoas, distribuídas ao redor do globo, que sofrem as agruras 

do sistema.  

Embora o FSM seja um mecanismo de promoção e de defesa dos direitos 

humanos, haja organizações governamentais e não governamentais que lutam pelo fim 

da violação dos desses direitos; um exemplo de perpetração dos direitos fundamentais 

ocorreu no contexto de realização do próprio Fórum.  De acordo com o artigo de 

                                                            
134 Para mais detalhes,  Cf Fórum Social Temático acontece em Porto Alegre entre 19 e 23 de janeiro. 

Disponível em:< http://ibase.br/pt/noticias/forum-social-tematico-acontece-em-porto-alegre-entre-19-e-

23-de-janeiro/>. Acesso em 30 out.2016. 

135 Id. Ibid.   
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Hazard
136

, Coordenador da Vida Brasil, diretor da Abong (Organização em Defesa dos 

Direitos e Bens Comuns) e membro do Conselho Internacional do FSM, 

 

O maior destaque do evento na grande mídia foi a negação de vistos pelo 

governo canadense para centenas de ativistas de “países do Sul”, tais como 

República do Congo, Benim, Togo, Gana, Nigéria, Mali, Burkina Faso, 

Marrocos, Irã, Nepal, Haiti, Brasil, Palestina, entre outros. O comitê 

organizador, que expediu 2 mil cartas-convite para estrangeiros/as, já havia 

recenseado 200 pessoas nesta situação no início do evento, mas é provável 

que esse número atinja mais do que o dobro. O caso mais emblemático foi da 

feminista, ex-ministra do Mali e candidata a Secretária geral das Nações 

Unidas, Aminata Traoré, famosa por seus posicionamentos, por exemplo por 

ter se oposto a intervenção militar da França no Mali, por denunciar o papel 

nefasto do FMI e do Banco Mundial para o desenvolvimento da África ou 

ainda a falta de reciprocidade na mobilidade das pessoas entre o Norte e o 

Sul. Um recurso foi enviado pela militante para o governo canadense, que 

confirmou a sua decisão de recusar o visto. O novo governo conduzido pelo 

liberal Justin Trudeau, que derrotou nas eleições de outubro de 2015 o 

primeiro ministro ultraliberal em exercício há 10 anos, evidenciou com esta 

decisão o quanto deve ser relativizado o caráter progressista que lhe é 

atribuído. “A mensagem é que o hemisfério norte, que dá lições de 

democracia, pisa sobre seus próprios princípios”, declarou Aminata Traoré 

para o jornal local Le Devoir. 

 

 

O recorte em evidência não coloca em xeque as faces perversas do capitalismo 

e da globalização, conforme o entendimento do professor Milton Santos (2003), 

tampouco o terrorismo, os crimes de honra, ou outros abusos de poder, que se 

desdobram socialmente; mas, atitudes oriundas de nações que se dizem democráticas e 

“amigas” das liberdades individuais, tais como o próprio país sede do FSM, neste ano, o 

Canadá. 

Isso mostrou e reforçou o quanto a humanidade precisa caminhar até que o 

respeito aos direitos da pessoa humana sejam conservados e validados. É por isso que 

movimentos da sociedade civil organizada, como o FSM, devem ser incentivados e 

devem receber apoio das sociedades planetárias para suas execuções.  

Esses movimentos são locais de voz, de crítica, de denúncias daqueles que 

vivem oprimidos por instâncias de poder que intentam dominar e comandar os 

processos que arregimentam a vida em sociedade.  

Nesse sentido, apesar de tudo, o FSM promove e salvaguarda, conforme sua 

capacidade de atuação e de amplitude, os direitos humanitários. Ele é um dos artífices 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, haja vista que a dignidade 

humana e o progresso social são pontos que o Fórum aprecia e ampara de forma austera 

e intensa.   

                                                            
136 Id. ibid. 
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O FSM é um mecanismo que ainda fará muitas incursões na sociedade e, 

consequentemente, poderá auxiliar a mudança em favor das liberdades individuais, uma 

das bases de sua bandeira de luta e de sua agenda de abordagens. Que os anos vindouros 

possam refletir os esforços do Fórum em políticas públicas locais, em abrandamento de 

mentalidades egoísticas, em benesses para os direitos humanos de modo geral. 
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18. Machismo e Misoginia: o Retrato de Dilma Rousseff na Mídia Brasileira 

 

 

Carolina Pessoni Ferreira
137

 

 

 

Resumo: O artigo se propõe a analisar a reportagem da Revista IstoÉ Uma presidente fora de si, 

publicada na edição 2417, do dia 6 de abril de 2016. O objetivo é explicitar o conteúdo machista e 

misógino da reportagem na forma como aborda e faz críticas ao governo e à figura da ex-presidenta 

Dilma Rousseff. A metodologia usada será Análise de Discurso (AD), à luz de Orlandi (2001). 

 

Palavras-Chave: Machismo, Misoginia, Dilma Rousseff, Imprensa, Direitos Humanos.  

 

 

GÊNERO, MACHISMO E MISOGINIA 

 

“[...] e a Justiça, a deusa que habita com as divindades subterrâneas jamais 

estabeleceu tal decreto entre os humanos; nem eu creio que teu édito tenha 

força bastante para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas, 

que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis; não existem a partir de 

ontem, ou de hoje; são eternas sim! e ninguém sabe desde quando vigoram! - 

Tais decretos, eu, que não temo o poder de homem algum, posso violar sem 

que por isso me venham a punir os deuses! [...] Assim, a sorte que me 

reservas é um mal que não se deve levar em conta; muito mais grave teria 

sido admitir que o filho de minha mãe jazesse sem sepultura; tudo o mais me 

é indiferente!” (SÓFOCLES, 2005, p. 30 e 31) 

 

A fala de Antígona, personagem da tragédia grega de Sófocles (496–406 a.C.), 

fornece uma espécie de mito fundador das condições sob as quais a consciência pode 

encontrar uma voz no feminino. Numa leitura mais simples, é possível ver, nesta 

tragédia, a oposição entre Creonte e Antígona como um princípio de direito se opõe ao 

outro - neste caso o direito do estado se opõe ao direito de família.  

Na tragédia, após um conflito que resultou na morte de dois de seus irmãos - 

Etéocles e Polinice -, Antígona quer exercer o direito de enterrar seu irmão Polinice, que 

havia lutado contra Tebas. Creonte, déspota de Tebas, presta honras fúnebres a Etéocles, 

mas proíbe, sob pena de morte, que o corpo de Polinice fosse sepultado. Antígona, no 

entanto, se recusa a aceitar a ordem e realiza o dever sagrado do sepultamento. 
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Veena Das (2011) se apropria da interpretação de Lacan para a tragédia grega e 

destaca que o momento em que Antígona questiona as leis da cidade é uma formulação 

importante do surgimento da voz, destacando que esta surge no momento da 

transgressão. Para Das, a formação do sujeito como sujeito com gênero é moldada 

através de transações complexas entre a violência como momento originário e a 

violência que se infiltra nas relações correntes e se torna uma espécie de atmosfera que 

não pode ser expelida. 

Ao longo dos séculos, as palavras foram utilizadas para evocar traços de caráter 

ou sexuais. Nos estudos de gênero, Scott (1989), afirma que as classificações sugerem 

uma relação entre categorias que permite distinções ou agrupamentos separados. Gênero 

é compreendido como um meio de classificar fenômenos, um sistema de distinções 

socialmente acordado, mais do que uma descrição objetiva de traços inerentes. 

 No contexto do gênero como uma categoria de análise, é possível perceber que a 

figura da ex-presidenta Dilma Rousseff foi personagem central de dezenas de matérias 

jornalísticas, charges, imagens que difamavam sua imagem como gestora pública e, 

principalmente, como mulher. Um exemplo evidente desta difamação foi a circulação 

pelas redes sociais, em junho de 2015, de montagens feitas com o rosto da ex-

presidenta, em que ela aparece em um corpo de pernas abertas. Os adesivos produzidos 

com essa imagem foram colados na entrada no tanque de combustível dos carros, que, 

quando abastecidos, passavam a ideia de que a bomba de abastecimento estava 

penetrando sexualmente a figura falsa da presidenta. Segundo os adeptos do adesivo, a 

intenção era “protestar” contra o aumento do preço da gasolina. A penetração, nesse 

caso, seria punição contra a presidenta, uma espécie de “castigo” por ter subido os 

custos do combustível. 

Outro exemplo foi a publicação do texto Dilma e o sexo, de autoria do jornalista 

e editor da revista Época, João Luiz Vieira, no dia 20 de agosto de 2015. O texto 

estabelece uma relação entre a ação política, habilidade de governo, e erotismo e 

sexualidade. Devido à sua repercussão negativa, o artigo foi retirado do site da revista 

no mesmo dia, mas a sua argumentação central ainda foi tema de muitas discussões - 

para participar do jogo político, Dilma precisaria se erotizar. No site ainda consta uma 

mensagem de que o artigo retirado estava “em desacordo com ideias e princípios 

historicamente defendidos pela revista. Por isso, foi retirado do ar imediatamente”
138

. 
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 Entre tantos exemplos expostos e a partir do exposto anteriormente, o presente 

artigo objetiva a analisar a reportagem intitulada Uma presidente fora de si
139

, publicada 

na edição 2417, do dia 6 de abril de 2016, da Revista IstoÉ e mostrar os traços de 

machismo e misoginia presentes no texto e no contexto da reportagem. Dentre os 

diversos textos jornalísticos com a mesma temática (e até mesmo linha editorial), 

imagens e charges, a reportagem foi escolhida pela repercussão gerada à época de sua 

publicação. 

Faz-se necessária, aqui, a conceituação dos termos misoginia e machismo. Do 

grego miseó – “ódio” e gyné – “mulher”, misoginia é o ódio, desprezo ou preconceito 

contra mulheres ou meninas, podendo se manifestar de diferentes maneiras - desde a 

exclusão social até ideias de privilégio masculino. Para Samantha Morgan-Curtis 

(2007), a misoginia é o ódio às mulheres e funciona como um sistema de ideologia ou 

crença que tem acompanhado sociedades patriarcais ou dominadas pelos homens por 

milhares de anos e continua a colocar as mulheres em posições subordinadas, com 

acesso limitado ao poder e tomada de decisões. 

 

Esse ódio de mulheres na maioria das vezes se concentra em seus corpos, 

objetivando e mercantilizando-os. [...] Aristóteles sustentou que as mulheres 

existem como deformidades naturais de homens imperfeitos. [...] Desde 

então, as mulheres nas culturas ocidentais internalizaram seu papel como 

bodes expiatórios da sociedade, influenciadas no século XXI pela 

objetificação multimídia das mulheres com sua autoaversão culturalmente 

sancionada e fixações em cirurgia plástica, anorexia e bulimia. Misoginia, 

historicamente, tem sido justificada e tem surgido a partir de papeis 

essencializados das mulheres, como gravidez e outras tarefas domésticas. 

(MORGAN-CURTIS, 2007, p.443) 

 

O machismo é definido por Caplan (1990), como a supervalorização das 

características físicas e culturais associadas ao sexo masculino, em detrimento das 

associadas ao sexo feminino e na crença de que homens são superiores às mulheres. Já 

Bourdieu (2002) destaca que ser homem implica um dever-ser, uma virtude evidente 

por si mesma, sem discussão, semelhante à honra ou uma força superior. Isso faz com 

que ele tenha uma identidade constituída em essência social e, assim, transformada em 

destino. 

 

Em oposição à mulher, cuja honra, essencialmente negativa, só pode ser 

defendida ou perdida, sua virtude sendo sucessivamente a virgindade e a 

fidelidade, o homem "verdadeiramente homem" é aquele que se sente 

obrigado a estar à altura da possibilidade que lhe é oferecida de fazer crescer 
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sua honra buscando a glória e a distinção na esfera pública. A exaltação dos 

valores masculinos tem sua contrapartida tenebrosa nos medos e nas 

angústias que a feminilidade suscita [...]. (BOURDIEU, 2002, p. 63) 

 

Partindo da reportagem em questão, usaremos o gênero como categoria de 

análise. Segundo Scott (1989), o gênero é utilizado igualmente para designar as relações 

sociais entre os sexos. O seu uso rejeita explicitamente justificativas biológicas e se 

torna uma maneira de indicar construções sociais, ou seja, a criação social das ideias 

sobre os papeis próprios aos homens e às mulheres. O uso do termo “gênero” oferece 

uma maneira de distinguir práticas sexuais dos papeis atribuídos a homens e mulheres. 

A ênfase recai sobre o sistema de relações que pode incluir o sexo, mas que não é 

diretamente determinado pelo sexo ou sexualidade. 

Para Scott (1989), o uso do gênero “só se refere aos domínios – tanto estruturais 

quanto ideológicos – que implicam em relações entre os sexos” (SCOTT, 1989, p. 7).  O 

princípio de masculinidade baseia-se na repressão necessária dos aspectos femininos e 

traz o conflito ao opor masculino e o feminino. A autora aponta ainda a necessidade de 

rejeitar o caráter fixo e permanente da oposição binária e de uma historicização e 

desconstrução autêntica dos termos da diferença sexual. Gênero é, então, um elemento 

constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sextos e uma 

forma de significar as relações de poder. Nesse sentido, o conceito de gênero legitima e 

constrói relações sociais e a política se constitui como um dos domínios onde o gênero 

pode ser utilizado para análise histórica. O gênero foi utilizado pela teoria política, de 

maneira literal ou análoga, para criticar ou justificar o reinado de monarcas ou explicitar 

a relação entre governantes e governados, ou seja, as estruturas hierárquicas baseiam-se 

nas compreensões generalizadas da relação pretensamente natural entre o masculino e o 

feminino. 

 

A alta política, ela mesma, é um conceito de gênero porque estabelece a sua 

importância decisiva de seu poder público, as razões de ser e a realidade da 

existência da sua autoridade superior, precisamente graças à exclusão das 

mulheres do seu funcionamento. O gênero é uma das referências recorrentes 

pelas quais o poder político foi concebido, legitimado e criticado. Ele se 

refere à oposição masculino/feminino e fundamenta ao mesmo tempo o seu 

sentido. [...] Desta forma, a oposição binária e o processo social das relações 

de gênero tornam-se, os dois, parte do sentido do poder, ele mesmo. 

(SCOTT, 1989, p. 27) 

 

Segato (2012) afirma que as relações de gênero são onipresentes de toda a vida 

social. Tanto a raça como o gênero, apesar de haverem sido instalados por rupturas 

epistêmicas que fundaram novos tempos – o da colonialidade para a raça e o da espécie 
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para o gênero – fazem história dentro da estabilidade da natureza que os originou. A 

antropóloga afirma que o gênero não é apenas um dos aspectos da dominação no padrão 

da colonialidade, mas uma categoria capaz de iluminar todos os outros aspectos da 

transformação imposta às comunidades pela nova ordem colonial e moderna (SEGATO, 

2012, p. 116). 

 

GÊNERO E DIREITOS HUMANOS 

 

 Os Direitos Humanos são direitos fundamentais e naturais, originários do direito 

à vida e amparados no reconhecimento da dignidade de todo ser humano, sem qualquer 

tipo de discriminação, intolerância e preconceito. Benevides (2013) destaca que nas 

sociedades do chamado mundo desenvolvido, a promoção dos direitos humanos já está 

incorporada à vida política. Nos países que mais violam os direitos humanos, entretanto, 

que são marcados pela discriminação, preconceito e intolerância essa ideia permanece 

deturpada. Por isso a necessidade de situar os direitos humanos em seu lugar, no Brasil 

(BENEVIDES, 2013, p. 2). 

Apesar de serem históricos, os direitos humanos são tema recente de debates no 

mundo ocidental. A Declaração Universal dos Direitos Humanos só foi estabelecida 

com o fim da 2ª Guerra Mundial, em 1948, mesmo sendo antecedida pela Declaração da 

Independência dos Estados Unidos (1776) e pela Declaração Francesa dos Direitos do 

Homem (1789). Os direitos humanos, segundo Bobbio (2004), dizem respeito aos 

direitos transfronteiras, ou seja, ultrapassam os limites geográficos e de Estado. Assim, 

os direitos humanos são universais na medida em que é um ideal a ser alcançado por 

todos os povos e nações. Os direitos fundamentais dizem respeito à vida digna, sem 

preconceito, discriminação ou intolerância. Já os direitos de cidadania são específicos 

de um Estado e dependem de decisões políticas de uma determinada nação, embora 

sejam baseados em valores universais. 

Para uma melhor análise, tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos 

civis, políticos e sociais. Os direitos civis são os fundamentais à vida, à liberdade, à 

propriedade, à igualdade perante a lei, como a garantia de ir e vir, de escolher o 

trabalho, de manifestar o pensamento. Os direitos políticos se referem à participação do 

cidadão no governo da sociedade, como fazer demonstrações políticas, de organizar 

partidos, de votar, de ser votado. Por último, os direitos sociais são os que garantem a 

participação na riqueza coletiva, ou seja, o direito à educação, ao trabalho, ao salário 
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justo, à saúde, à aposentadoria, e permitem às sociedades politicamente organizadas 

reduzir os excessos de desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir um mínimo 

de bem-estar para todos. O cidadão pleno seria, então, titular desses três direitos. No 

Brasil, entretanto, primeiramente foram implantados os direitos sociais em período de 

supressão de direitos políticos, em seguida os direitos políticos e, por último, os direitos 

civis, que são ainda inacessíveis à maioria da população, deixando clara a inversão da 

lógica proposta por Marshall na construção da cidadania na Inglaterra. 

A questão de gênero e reivindicação de direitos humanos para mulheres ainda 

está em desenvolvimento. A violência contra mulheres é um desafio para a obtenção de 

uma sociedade justa e igualitária. Essa desigualdade de gênero afronta a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que considera a “igualdade de direitos entre homens e 

mulheres para o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais 

ampla”. 

Brabo e Costa (2008) afirmam que, apesar dos avanços promovidos pela 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que consagrou 

o Estado Democrático de Direito e garantiu constitucionalmente os direitos sociais, 

civis, políticos, econômicos, culturais e ambientais, assiste-se cotidianamente ao 

aviltamento de direitos para a maioria da população 

 

Há que se considerar que, se a década de 1980 teve como marca os processos 

de elaboração da Constituição cidadã e das políticas voltadas à democracia, 

na década de 1990, assistimos à implementação dessas políticas, porém, 

profundamente marcadas pelo ideário neoliberal. Atualmente, vivemos esta 

contradição, uma sociedade democrática, organizada com base nos direitos 

humanos e na cidadania, contudo, profundamente marcada pela desigualdade 

e pelo desrespeito aos direitos humanos. (BRABO & COSTA, 2008, p. 58 e 

59). 

 

O processo de construção de uma sociedade democrática e justa passa pelo 

questionamento da realidade, possibilitando o conhecimento sobre os mecanismos de 

dominação e papeis de cidadão e cidadã, de sujeitos de sua história. Desta forma, 

questionar passa a ser um princípio orientador de mudanças reais que considerem 

princípios, como a democracia, a cidadania, a questão de gênero e os direitos humanos, 

"para que possamos caminhar no sentido de questionar algumas das práticas 

discriminatórias da sociedade atual." (BRABO & COSTA, 2008, p. 60). 

 

A ANÁLISE DO DISCURSO DA ISTOÉ 
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 Para analisar a reportagem, o método escolhido é a Análise do Discurso 

(AD). A linguagem não é mero código que se aprende e aplica, de modo mecânico e/ou 

automático. Não pode, portanto, ser considerada segundo uma visão mecanicista, que 

leva a uma produção discursiva acrítica e/ou limitada em suas possibilidades. A boa 

prática discursiva, ao contrário, implica compreender que a linguagem não pode ser 

estudada independentemente de seu contexto sócio-histórico, isto é, porque traz em si os 

valores e a história social de diferentes grupos. 

 A AD propõe o entendimento de um plano discursivo que articula linguagem e 

sociedade, entremeadas pelo contexto ideológico e analisa como o texto funciona diante 

de um determinado contexto social e histórico. 

 Orlandi explica que a AD é marcada pelo fato de que a noção de leitura é posta 

em suspenso. Tendo como fundamental a questão do sentido, a AD se constitui no 

espaço em que Linguística, Filosofia e Ciências Sociais estão relacionadas. "Em outras 

palavras, na perspectiva discursiva, a linguagem é linguagem porque faz sentido. E a 

linguagem só faz sentido porque se inscreve na história" (ORLANDI, 1999, p. 25).  

 

A Análise do Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, 

não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do 

discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, 

de percurso, de correr por, de movimento. [...] Na análise de discurso, 

procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho 

simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua 

história. (ORLANDI, 1999, p. 15) 

 

 Orlandi (1999) destaca ainda que a AD concebe a linguagem como mediação 

necessária entre o homem e a realidade natural e social. Essa mediação, que é o 

discurso, torna possível tanto a permanência e a continuidade, quanto o deslocamento e 

a transformação do homem e da realidade em que ele vive. 

 A reportagem analisada, Uma presidente fora de si, publicada na edição 2417, 

do dia 6 de abril de 2016, da Revista IstoÉ, foi escolhida devido a repercussão que 

causou quando de sua publicação. Esta foi a matéria principal da edição 2417, que, já na 

capa, se propõe a explicitar a “perda de condições emocionais” da então presidenta da 

República Dilma Rousseff. A chamada principal da capa contém os dizeres “As 

explosões nervosas da presidente - Em surtos de descontrole com a iminência de seu 

afastamento e completamente fora de si, Dilma quebra móveis dentro do Palácio, grita 

com subordinados, xinga autoridades, ataca poderes constituídos e perde (também) as 

condições emocionais para conduzir o País”. 

 



 

269 

 

 

Figura 1: Capa da edição 2417 da revista IstoÉ 

  

Ainda sem ler a matéria, apenas pela foto e chamada da capa, já é possível 

perceber o conteúdo sexista e parcial da publicação. A foto ocupa toda a capa e coloca a 

presidenta com uma expressão que dá a impressão de que ela está gritando. A foto, em 

conjunto com o texto, colocam a gestora pública como uma pessoa descontrolada, sem 

condições de gerir um país. O uso de expressões como “surtos de descontrole”, 

“completamente fora de si” e “e perde (também) as condições emocionais” provocam a 

rotulação de Dilma e causam no leitor a falta de simpatia pela figura da presidenta. É 

importante considerar que esta edição foi publicada em abril de 2016, no auge das 

discussões sobre a possibilidade do afastamento de Dilma do cargo. 

O subtítulo da reportagem também já traz julgamentos sobre a presidenta.  

 

 

 

 

 

Figura 2: Subtítulo da reportagem Uma presidente fora de si, da edição 2417 da Revista 

IstoÉ 

 

“Bastidores do Planalto nos últimos dias mostram que a 

iminência do afastamento fez com que Dilma perdesse o 

equilíbrio e as condições emocionais para conduzir o país” 
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Já no subtítulo, os autores da reportagem afirmam que a presidenta não pode 

mais governar o país por não ter condições emocionais, e, portanto, não ser capaz de 

exercer a sua função. O texto não dá margens para interpretação do leitor, pois esta já 

vem explícita na forma como as palavras são utilizadas para compor a mensagem. 

O texto inicia com as "informações" sobre uma presidenta da República 

nervosa, sem controle emocional e incapaz de gerir o País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Trecho do primeiro parágrafo da reportagem da revista IstoÉ 

 

Pode-se destacar as palavras e expressões “sucessivas explosões nervosas”, 

“destempero”, “total desconexão com a realidade”, “perdeu as condições emocionais”, 

“descompostura presidencial”, “fora de si” e “mais agressiva do que nunca”. Em quatro 

frases, seis expressões que adjetivam a presidente. Numa análise apenas linguística fica 

evidente o uso constante de adjetivos a fim de caracterizar a personagem central da 

matéria e não o uso de substantivos, como feito no padrão dos textos jornalísticos. 

Em seguida, o texto apresenta o que seriam relatos de diálogos da presidenta 

com subordinados e ministros. A reportagem não cita as fontes das informações, que 

são apresentadas "segundo relatos", "numa conversa com um assessor", "segundo o 

testemunho de um integrante do primeiro escalão do governo", entre outras expressões 

que deixam vago de onde vêm ou quem informa sobre os fatos contidos no texto. 

A informação sobre o uso de remédios pela presidente também foi colocada no 

texto. 

 

 

 

 

Figura 4: Trecho da reportagem informa sobre o uso de medicações para esquizofrenia 

por Dilma Rousseff 

“Os últimos dias no Planalto têm sido marcados por momentos de extrema tensão e 

absoluta desordem com uma presidente da República dominada por sucessivas explosões 

nervosas, quando, além de destempero, exibe total desconexão com a realidade do País. 

Não bastassem as crises moral, política e econômica, Dilma Rousseff perdeu também as 

condições emocionais para conduzir o governo. Assessores palacianos, mesmo os já 

acostumados com a descompostura presidencial, andam aturdidos com o seu 

comportamento às vésperas da votação do impeachment pelo Congresso. Segundo 

relatos, a mandatária está irascível, fora de si e mais agressiva do que nunca.” 

Há duas semanas, ao receber a informação da chamada “delação definitiva” em negociação 

por executivos da Odebrecht, Dilma teria, segundo o testemunho de um integrante do primeiro 

escalão do governo, avariado um móvel de seu gabinete, depois de emitir uma série de 

xingamentos. Para tentar aplacar as crises, cada vez mais recorrentes, a presidente tem sido 

medicada com dois remédios ministrados a ela desde a eclosão do seu processo de 

afastamento: rivotril e olanzapina, este último usado para esquizofrenia, mas com efeito 

calmante. A medicação nem sempre apresenta eficácia, como é possível notar. 
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Este trecho destacado coloca a presidenta como uma pessoa fora de controle ao 

“informar” que ela teria “avariado um móvel de seu gabinete, depois de emitir uma série 

de xingamentos.” Ao dizer que Dilma tem sido medicada e que o efeito não é o 

esperado, a reportagem diz - sem dizer - ao leitor que a presidenta possui um distúrbio 

mental caracterizado por um comportamento social fora do normal e incapacidade de 

distinguir o que é ou não real, características da esquizofrenia. 

Mais adiante, os autores colocam a presidenta como uma pessoa sem “trato” no 

relacionamento, mas esta situação teria se agravado. 

 

 

 

 

Figura 5: Trecho da reportagem da revista IstoÉ 

 

Neste trecho, é possível perceber a intenção dos autores em desclassificar 

Dilma como presidenta da República. Isso é feito ao usar expressões como 

“desmantelou-se emocionalmente” e ao dizer que “não precisa ser psicanalista para 

perceber”. Ou seja, novamente diz sem dizer que qualquer pessoa poderia atestar a falta 

de capacidade de liderança da presidenta em exercer o seu cargo. 

Para encerrar a reportagem, os autores fazem uma “retomada histórica” e 

trazem a figura de Maria Francisca Isabel Josefa Antónia Gertrudes Rita Joana de 

Bragança, mais conhecida na história como Maria I, a Louca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Reportagem compara Dilma Rousseff a Maria I, a Louca. 

 

Esta “retomada” é feita com o objetivo de comparar Dilma Rousseff com uma 

personagem histórica conhecida como louca. A primeira frase da matéria correlata 

explicita esta intenção ao afirmar que “não é exclusividade de nosso tempo e nem de 

É bem verdade que Dilma nunca se caracterizou por ser uma pessoa lhana no trato com os 

subordinados. Mas não precisa ser psicanalista para perceber que, nas últimas semanas, a 

presidente desmantelou-se emocionalmente. Um governante, ou mesmo um líder, é colocado à 

prova exatamente nas crises. E, hoje, ela não é nem uma coisa nem outra.  

Não é exclusividade de nosso tempo e nem de nossas cercanias que, na iminência de perder o 

poder, governantes ajam de maneira ensandecida e passem a negar a realidade. No século 18, o 

renomado psiquiatra britânico Francis Willis se especializou no acompanhamento de imperadores 

e mandatários que perderam o controle mental em momentos de crise política e chegou a 

desenvolver um método terapêutico composto por “remédios evacuantes” para tratar desses 

casos. Sua fórmula, no entanto, pouco resultado obteve com a paciente Maria Francisca Isabel 

Josefa Antónia Gertrudes Rita Joana de Bragança, que a história registra como “Maria I, a 

Louca”. 
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nossas cercanias que, na iminência de perder o poder, governantes ajam de maneira 

ensandecida e passem a negar a realidade”. A comparação entre as duas figuras políticas 

fica evidente a partir de uma leitura um pouco mais cuidadosa. Ao fazer esse paralelo, a 

reportagem diz – sem dizer – que Dilma Rousseff também é louca, assim como a 

monarca do século 18. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A reportagem da revista IstoÉ é misógina e machista, pois apresenta desprezo e 

preconceito com a figura da então presidenta Dilma Rousseff, colocando-a como uma 

pessoa com acesso limitado ao poder e tomada de decisões. O texto da reportagem 

suscita as angústias e incapacidades de uma mulher exercer o poder. Esse sistema de 

relações deixa evidentes os papeis atribuídos ao masculino e ao feminino e o poder, a 

liderança de um País aparece como um lugar que não pertence às mulheres. Como 

abordado por Scott (1989), a alta política é um conceito de gênero, pois estabelece as 

razões de existência de autoridade e exclui as mulheres de seu funcionamento. A partir 

do texto, fica evidente que a Presidência da República não é “lugar de mulher”. 

 A reportagem é repleta de adjetivações e julgamentos, o que a aproxima mais de 

um artigo de opinião do que uma matéria jornalística, que deve prezar por objetividade 

e imparcialidade, conceitos-chave do jornalismo. O texto contém diversas frases e 

expressões que dizem - ao não dizer - e informam - ao não informar - sobre as 

condições psicológicas (ou falta delas) da presidenta, numa abordagem sexista e 

construindo a discussão sobre a mulher no poder, a partir do reforço de uma estrutura 

machista.  

A mulher que ocupa o poder está fora do seu lugar, por isso pode ter a vida 

pessoal e problemas pessoais expostos na imprensa de caráter patriarcal que possuímos 

no Brasil. O momento de crise política é usado para reforçar o modelo de que mulheres 

são "descompensadas" a partir da figura de Dilma Rousseff. Nesse sentido, a revista 

vende a ideia de que a presidenta é completamente louca, despreparada e incapaz de 

ocupar o cargo para o qual foi eleita. O texto, em nenhum momento, fala de política ou 

governo, mas toca no campo privado e comportamental para desqualificar Dilma como 

mulher, e não como gestora pública. 

 

REFERÊNCIAS 



 

273 

 

 

BENEVIDES, Maria Victoria. Cidadania e Direitos Humanos. Disponível em 

<http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/benevidescidadaniaedireitoshumanos.pdf>. 

Publicado em 13 de maio de 2013. Acesso em 21 de agosto de 2016. 

 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 

BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Trad. Maria Helena Küner. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

 

BRABO, T. S.A.M.; COSTA, R. B. Direitos Humanos, Cidadania e Gênero: breves 

reflexões para educação. in Direitos humanos, cidadania e gênero. ORG & DEMO, 

Marília, v.9, n.1/2, p. 57-74, jan./dez., 2008 

 

CAPLAN, Paula. Delusional Dominating Personality Disorder. Activist Mens Journal 

(volume 17), 1990. 

 

DAS, Veena. O ato de testemunhar: violência, gênero e subjetividade. Cadernos Pagu, 

37, 9-41, 2011.  

 

MORGAN-CURTIS, Samantha. Misogyny. In. FLOOD, Michael; GARDINER, Judith 

Kegan; PEASE, Bob e PRINGLE, Keith (ed.). International encyclopedia of men and 

masculinities. Abingdon, Routledge. 2007. 

 

ORLANDI, Eni P. Análise do discurso - Princípios & procedimentos. Campinas, SP: 

Pontes, 2001. 

 

PARDELLAS, S. e BERGAMASCO, D. Uma presidente fora de si. Istoé, São Paulo, 6 

abr. 2016. Disponível em 

<http://istoe.com.br/450027_UMA+PRESIDENTE+FORA+DE+SI/>. Acesso em 20 de 

agosto de 2016. 

 

SCOTT, Joan. Gender: a useful category of historical analyses. Gender and the politics 

of history. New York, Columbia University Press. 1989. 



 

274 

 

 

SEGATO, Rita Laura (2012). Gênero e colonialidade: em busca de chaves de leitura e 

de um vocabulário estratégico descolonial. E-cadernos CES [Online], 18, 2012: 106-

131. Disponível em: <http://eces.revues.org/1533 >. Acesso em 21 de agosto de 2016. 

 

SÓFOCLES. Antígone. Ebook. 2005. Disponível em: 

<http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/antigone.pdf>. Acesso em 20 de agosto de 

2016. 

 

 

APÊNDICE 

Uma presidente fora de si 

Bastidores do Planalto nos últimos dias mostram que a iminência do afastamento fez 

com que Dilma perdesse o equilíbrio e as condições emocionais para conduzir o país 

 

DESCONTROLE - A presidente se entope de calmantes desde a eclosão da crise. Os medicamentos 

nem sempre surtem efeito, atestam seus auxiliares 

 

Sérgio Pardellas e Débora Bergamasco 

 

Os últimos dias no Planalto têm sido marcados por momentos de extrema tensão e 

absoluta desordem com uma presidente da República dominada por sucessivas 

explosões nervosas, quando, além de destempero, exibe total desconexão com a 

realidade do País. Não bastassem as crises moral, política e econômica, Dilma Rousseff 

perdeu também as condições emocionais para conduzir o governo. Assessores 

palacianos, mesmo os já acostumados com a descompostura presidencial, andam 

aturdidos com o seu comportamento às vésperas da votação do impeachment pelo 
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Congresso. Segundo relatos, a mandatária está irascível, fora de si e mais agressiva do 

que nunca. Lembra o Lula dos grampos em seus impropérios. Na última semana, a 

presidente mandou eliminar jornais e revistas do seu gabinete. Agora, contenta-se com o 

clipping resumido por um de seus subordinados. Mesmo assim, dispara palavrões aos 

borbotões a cada nova e frequente má notícia recebida. Por isso, os mais próximos da 

presidente têm evitado tecer comentários sobre a evolução do processo de impeachment. 

Nem com Lula as conversas têm sido amenas. Num de seus acessos recentes, Dilma 

reclamou dos que classificou de “traidores” e prometeu “vingança”. Numa conversa 

com um assessor, na semana passada, a presidente investiu pesado contra o juiz Sérgio 

Moro, da Lava Jato. “Quem esse menino pensa que é? Um dia ele ainda vai pagar pelo 

quem vem fazendo”, disse. Há duas semanas, ao receber a informação da chamada 

“delação definitiva” em negociação por executivos da Odebrecht, Dilma teria, segundo 

o testemunho de um integrante do primeiro escalão do governo, avariado um móvel de 

seu gabinete, depois de emitir uma série de xingamentos. Para tentar aplacar as crises, 

cada vez mais recorrentes, a presidente tem sido medicada com dois remédios 

ministrados a ela desde a eclosão do seu processo de afastamento: rivotril e olanzapina, 

este último usado para esquizofrenia, mas com efeito calmante. A medicação nem 

sempre apresenta eficácia, como é possível notar. 

Em recente viagem a bordo do avião presidencial, um Airbus A319, tripulantes e 

passageiros ficaram estupefatos com outro surto de Dilma. Depois de uma forte 

turbulência, a presidente invadiu a cabine do piloto aos berros: “Você está maluco? Vai 

se f…! É a presidente que está aqui. O que está acontecendo?”, vociferou. Não seria a 

primeira vez que Dilma perdia o equilíbrio durante um vôo oficial. No final de janeiro, 

o avião da presidente despencou 100 metros, enquanto passava pela região entre a 

floresta Amazônica e o Acre. O piloto preparava-se para pousar em Quito, no Equador. 

Devido ao tranco mais brusco, Marco Aurélio Garcia, assessor especial, acabou 

banhado de vinho e uma ajudante de ordens bateu levemente com a cabeça no teto da 

aeronave. Copos e pratos foram ao chão, mas ninguém se machucou. A presidente saiu 

de si. Na sequência do incidente, tratou de cobrar satisfações do piloto. Aos gritos. “Não 

te falei para não pegar esse trajeto? Quer que eu morra de susto, cace…?”. Os desvarios 

de Dilma durante os vôos já lhe renderam uma reclamação formal. Em carta, a 

Aeronáutica pediu para que a presidente não formulasse tantas perguntas sobre trajetos e 

condições climáticas nem adentrasse repentinamente às cabines para não tirar a 

concentração dos pilotos. A presidente não demonstra paciência nem mesmo para 

esperar o avião presidencial seguir o procedimento usual de taxiamento. Um de seus 

assessores lembra que, certa feita, Dilma chegou a determinar à Aeronáutica que 

reservasse uma pista exclusiva para a decolagem de sua aeronave. Com isso, outros 

aviões na dianteira tiveram de esperar na fila por horas. 

O modelo consagrado pela renomada psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross descreve cinco 

estágios pelo qual as pessoas atravessam ao lidar com a perda ou a proximidade dela. 

São eles a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Por ora, Dilma 

oscila entre os dois primeiros estágios. Além dos surtos de raiva, a presidente, segundo 

relatos de seus auxiliares, apresenta uma espécie de negação da realidade. Na semana 

passada, um presidente de uma instituição estatal foi chamado por Dilma para despachar 

assuntos de sua pasta. Chegou ao Palácio do Planalto, subiu ao terceiro andar e falaram 

longamente acerca da saúde da empresa e especialmente sobre a economia do Brasil e o 

contexto internacional. Ao final da conversa, observando o visível abatimento do 

executivo, Dilma quis saber: “Por que você está cabisbaixo?”. Franco, ele revelou sua 

preocupação com o cenário de impeachment que se desenhava, especialmente com o 

então iminente rompimento do PMDB. Ao ouvir a angústia do seu subordinado, que não 
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está há muito tempo à frente da empresa, Dilma teve uma reação que tem se repetido 

sistematicamente: descartou totalmente a hipótese do seu impedimento. Ela exclamou: 

“Imagine, nada disso vai acontecer. Já temos garantidos 250 votos na Câmara”. O 

executivo tentou argumentar, mas foi novamente interrompido. A petista avaliou ser 

“até melhor” o rompimento com o PMDB, assim teriam a chance de “refundar” o 

governo. O presidente da instituição deixou a conversa completamente atônito. 

Considerou inacreditável a avaliação da chefe do Executivo. 

 

 
 

Outro interlocutor frequente diz que a desaprovação recorde junto aos eleitores é vista 

como mero detalhe pela presidente. “Que falta faz um João Santana”, disse referindo-se 

ao marqueteiro preso e, principalmente, conselheiro para todas as horas. Aos integrantes 

do núcleo político, Dilma deixa transparecer que não lhe importa mais a opinião 

pública. Seu objetivo é seguir no posto a todo e qualquer custo e, se lograr êxito, punir 

aqueles que consideram hoje seus mais ferozes inimigos. Especialmente os do 

Congresso. Na tática do desespero oferece cargos e verbas para angariar apoios à sua 

causa, não se importando com o estouro do orçamento e muito menos com o processo 

sobre suas contas abertos nos órgãos de fiscalização e controle, como o TCU. Na 

quarta-feira 30, chegou ao cúmulo de sugerir uma audiência com Valdemar Costa Neto, 

do PR, para oferecer-lhe a indicação do ministério de Minas e Energia. Ocorre que, 

hoje, Costa Neto apresenta dificuldades e limites de locomoção devido ao uso de uma 

tornozeleira. Depois da gafe, o jeito foi recorrer a emissários. 
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É bem verdade que Dilma nunca se caracterizou por ser uma pessoa lhana no trato com 

os subordinados. Mas não precisa ser psicanalista para perceber que, nas últimas 

semanas, a presidente desmantelou-se emocionalmente. Um governante, ou mesmo um 

líder, é colocado à prova exatamente nas crises. E, hoje, ela não é nem uma coisa nem 

outra. A autoridade se esvai quando seu exercício exige exacerbar no tom, com gritos, 

berros e ofensas. Helmuth von Moltke, chefe do Estado-Maior do Exército prussiano, 

depois de aposentado, concedeu uma entrevista que deveria servir de exemplo para 

governantes que se pretendam grandes líderes. Perguntado como se sentia como um 

general invicto e o mais bem-sucedido militar da segunda metade do século XIX, 

Moltke respondeu de pronto: “Não se pode dizer que sou o mais bem-sucedido. Só se 

pode dizer isso de um grande general, quando ele foi testado na derrota e na retirada. Aí 

se mostram os grandes generais, os grandes líderes e os grandes estadistas”. Na retirada, 

Dilma sucumbiu ao teste a que Moltke se refere. Os surtos, os seguidos destemperos e a 

negação da realidade revelam uma presidente completamente fora do eixo e incapaz de 

gerir o País. 

 

 
 

O PLACAR DO AFASTAMENTO - Em frente ao Congresso, integrantes de movimentos pró-

impeachment estampam os rostos dos parlamentares contra e a favor da saída de Dilma 

 

A maneira temperamental de lidar com as situações não é nova, embora tenha se 

agravado nas últimas semanas. Desde o primeiro mandato de Dilma, um importante 

assessor palaciano dedicou-se a registrar num livro de capa preta as reprimendas 

aplicadas por Dilma em seus subordinados. Ele deixou o governo recentemente por não 

aturar mais os insultos da presidente. A maioria injustificável, em sua visão. No 

caderno, anotou mais de 80 casos ocorridos entre 2010 e 2016. Entre eles, há o de um 

motorista que largou o automóvel presidencial no meio da Esplanada dos Ministérios 

depois de ser ofendido compulsivamente pela presidente e ameaçado de demissão por 

causa de um atraso. “Você não percebeu que não posso atrasar, seu m…Ande logo com 

isso senão está no olho da rua”, atacou Dilma. Consta também das anotações os três 

pedidos de demissão de Anderson Dornelles, que deixou o Planalto no último mês sob 

fortes suspeitas de ser sócio oculto de um bar localizado no estádio Beira-Rio de 

propriedade da Andrade Gutierrez. Nas vezes em que ameaçou deixar o governo, alegou 
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cansaço dos destratos da presidente. “Menino, você não faz nada direito!”, afirmou ela 

numa das brigas. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardozo, 

também já experimentou a fúria da presidente. A irritação, neste caso, derivou das 

revelações feitas pelo empresário Ricardo Pessoa, da UTC, sobre as doações a sua 

campanha à reeleição em 2014. Participaram dessa reunião convocada pela presidente, 

além de Cardozo, os ministros Aloizio Mercadante, Edinho Silva e o assessor especial 

Giles Azevedo. Na frente de todos, Dilma cobrou Cardozo por não ter evitado que as 

revelações de Ricardo Pessoa se tornassem públicas dias antes de sua visita oficial aos 

Estados Unidos, quando buscava notícias positivas para reagir à crise. “Você não 

poderia ter pedido ao Teori (Zavascki) para aguardar quatro ou cinco dias para 

homologar a delação?”, perguntou Dilma referindo-se ao ministro que conduz os 

processos da Lava Jato no STF. “Cardozo, você fodeu a minha viagem”, bradou a 

presidente. 

O episódio envolvendo Cardozo, no entanto, pode ser considerado até brando se 

comparado às situações enfrentadas por duas ex-ministras do governo, Maria do 

Rosário e Ideli Salvatti. Em 2011, ao debater com Rosário o andamento dos trabalhos 

da Comissão da Verdade, àquela altura prestes a ser criada pelo Congresso para 

esclarecer casos de violação de direitos humanos durante a ditadura militar, Dilma 

perdeu as estribeiras: “Cale sua boca. Você não entende disso. Só fala besteira”. Já Ideli 

conheceu o despautério da presidente logo no dia seguinte à sua nomeação para as 

Relações Institucionais. Quando ainda devorava jornais, Dilma leu uma reportagem em 

que a titular da pasta fazia considerações sobre os desafios do novo trabalho. Não 

gostou e deixou clara sua insatisfação: “Ideli, se na primeira coletiva você já disse 

bobagens, imagine nas próximas”. 

 

 
 

Publicamente, a presidente tenta disfarçar seu estado de ânimo atual. Mas nem sempre é 

possível deixar transparecer serenidade quando, por dentro, os nervos estão à flor da 

pele. Seus últimos discursos refletem a tensão reinante nos corredores do Palácio do 
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Planalto. Na quarta-feira 30, Dilma converteu o evento de entrega de moradias da 

terceira fase do Minha Casa Minha Vida em um palanque contra o impeachment. Na 

cerimônia, estiveram presentes integrantes de movimentos sociais, como o MST. Os 

representantes, — muitos deles chamados de última hora já que nenhum governador se 

dignou a ir e, dos 300 prefeitos convocados, só oito compareceram —, foram 

acomodados em lugares destinados a convidados, onde entoaram gritos de guerra pró-

governo mesmo antes de o evento começar. Os presentes chamaram o juiz Sérgio Moro, 

o vice Michel Temer e a OAB de “golpistas” e bradaram o já tradicional “não vai ter 

golpe”. Detalhe: o coro foi puxado pela militante travestida de presidente da República. 

Durante a campanha eleitoral, a presidente Dilma Rousseff pagou para seus 

marqueteiros desenvolverem e disseminarem o nocivo “discurso do medo”. Espalhou o 

pavor entre os brasileiros mais carentes dizendo que, se seus concorrentes Aécio Neves 

(PSDB) e Marina Silva (na época no PSB) ganhassem a eleição, os programas sociais 

estariam em risco. Funcionou. Hoje, cara a cara com o impeachment, ela coloca sua 

tropa de choque novamente para atemorizar a população. Disse a senadora Gleisi 

Hoffmann (PT-PR), na última segunda-feira: “Programas sociais como Minha Casa 

Minha Vida, Bolsa Família, Fies e tantos outros que beneficiam os mais pobres correm 

sério risco de sofrer corte caso a presidente Dilma seja impedida de continuar seu 

governo”. 

Não bastasse a repetição da retórica cretina da campanha eleitoral, a presidente disse 

nos últimos dias que o que está se vendo o País é um verdadeiro “nazismo”, sem 

lembrar que o discurso do “nós contra eles” foi gestado e cultivado por sua equipe. O 

ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, foi na mesma toada ao 

tentar reverter a posição do governo de incitador de ódio para pacificador: “Nós vamos 

baixar o tom ou esperar o primeiro cadáver?”. Sem mencionar, é claro, provocações até 

do presidente do PT, Rui Falcão, que no twitter escreveu recentemente: “Queremos a 

paz, mas não tememos a guerra”. Ou as palavras de Guilherme Boulos, coordenador do 

MTST, que disse que se o impeachment for efetivado ou Lula for preso, o Brasil seria 

“incendiado por greves, ocupações e mobilizações” e que “Não haverá um dia de paz do 

Brasil”. 

 

As diabruras de “Maria, a Louca” 

 

Não é exclusividade de nosso tempo e nem de nossas cercanias que, na iminência de 

perder o poder, governantes ajam de maneira ensandecida e passem a negar a realidade. 

No século 18, o renomado psiquiatra britânico Francis Willis se especializou no 

acompanhamento de imperadores e mandatários que perderam o controle mental em 

momentos de crise política e chegou a desenvolver um método terapêutico composto 

por “remédios evacuantes” para tratar desses casos. Sua fórmula, no entanto, pouco 

resultado obteve com a paciente Maria Francisca Isabel Josefa Antónia Gertrudes Rita 

Joana de Bragança, que a história registra como “Maria I, a Louca”. Foi a primeira 

mulher a sentar-se no trono de Portugal e, por decorrência geopolítica, a primeira rainha 

do Brasil. O psiquiatra observou que os sintomas de sandice e de negação da realidade 

manifestados por Maria I se agravaram na medida em que ela era colocada sob forte 

pressão. “Maria I, a Louca”, por exemplo, dizia ver o “corpo” de seu “pai ardendo feito 

carvão”, quando adversários políticos da Casa de Bragança tentavam alijá-la do poder. 

Nesses momentos, seus atos de governo denotavam desatino, como relatou doutor 

Willis: “proibir a produção de vinho do Porto na cidade do Porto”. Diante desse quadro, 

era preciso que ocorresse o seu “impedimento na Coroa”. Quanto mais pressão, mais a 
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sua consciência se obnubilava, até que finalmente foi “impedida de qualquer ato na 

Corte”. Já com o filho Dom João VI no comando de Portugal, “Maria I, a Louca” veio 

às pressas para o Rio de Janeiro com a Família Real diante da invasão de Portugal. 

Aqui, ela tinha por hábito usar longos vestidos pretos e passava horas correndo pelos 

corredores palacianos gritando palavrões desconexos. Costumava acordar na madrugada 

e “berrava para seres imaginários descerem do Pão de Açúcar” porque nele “morava o 

diabo”. A sua derradeira frase em território lusitano pode ser interpretada como faísca 

de lucidez na loucura: “Não corram tanto, vão pensar que estamos sendo tocados ou que 

estamos fugindo”. 

 

Antonio Carlos Prado 
 

Fotos: Adriano Machado, Claudio Belli/Valor; Adriano Machado/Ag. Istoé; CELSO JUNIOR/AE; 

EPITACIO PESSOA/AE, Marcelo Camargo/Agência Brasil, Givaldo Barbosa/Agência O Globo 
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19. Narrativas Insurgentes e o Partilhar de Saberes na Era Digital 
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Resumo: O principal objetivo deste trabalho é discutir, de maneira introdutória, como novos espaços de 

visibilidade podem interferir nas subjetividades a partir de uma decolonialidade do saber por narrativas 

que compõem a estrutura social, mas que são invisibilizadas por estratégias comunicativas do poder 

hegemônico. Com o advento da internet, imersos dentro dessa nova arquitetura comunicativa em rede, os 

espaços de fala e visibilidade se intensificara com a maior possibilidade de acesso dos grupos tidos como 

subalternos. No entanto, mesmo nesse espaço a reprodução do discurso opressor se repete no 

silenciamento de ações contra hegemônicas, cabendo a essas utilizarem as ferramentas digitais para 

promoverem não só uma transformação social no digital, mas que os impactos sejam concretos na 

sociedade. Portanto, a vivência em rede e os significados em rizoma provocam a necessidade de quebrar 

barreiras de saber e poder para a utilização da comunicação como campo de luta e de representação, de 

forma que as multiplicidades de saberes sejam compartilhados e reivindicados para respeito em que as 

diferenças sejam fator de igualdade e não de hierarquia. É um passo para se chegar a novas 

epistemologias e a perceber que a história oficial, em especial do Brasil, e nossa forma de conhecer o 

mundo está enraizada por uma colonialidade que nos cega à unicidade e linearidade narrativa em meio a 

heterogeneidade de sujeitos e seus textos corporais. 

 

Palavras-chave: Narrativas Insurgentes; Sociedade em Rede; Corpos; Colonialidade do Saber/Poder. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Seria apoteótico dizermos que estamos vivendo em uma das maiores revoluções 

tecno-culturais já presenciadas pelo homem? Talvez não. A invenção do ciberespaço, 

com o advento da cibercultura, transformou e tem transformado nossa existência de 

modo irreversível. Segundo teóricos como Henry Jenkins (2009), estamos em tempos de 

Convergências. Essa nova arquitetura informativa em rede modifica a geometria das 

interações de linear para o rizoma (de um-todos para todos-todos) o que acaba, 

inevitavelmente, alterando sua forma e sua essência. Isso abre uma série de 

questionamentos já marcados pelos dualismos que a própria condição contemporânea 

intercepta para cibercultura: seriam as redes os grandes palcos de revoluções e 

resistência ou seria apenas um lugar para desvios e despesas improdutivas? Seria uma 
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plataforma que conquistaria o status de uma ágora democrática onde as singularidades 

se expressariam e não fossem suprimidas ou apenas mais um instrumento de controle e 

vigilância para manutenção do poder sobre os corpos? 

De fato, a internet compõe uma nova forma de vida, não somente do que se diz 

respeito à quantidade ou hipertelia informativa, mas também a qualidade do que está 

sendo produzido, como nos aponta Manuel Castells: 

 

A influência das redes baseadas na Internet vai além do número de seus 

usuários: diz respeito também a qualidade do uso. Atividades econômicas, 

sociais, políticas, e culturais essenciais por todo o planeta estão sendo 

estruturadas pela Internet e em torno dela, como por outras redes de 

computadores. De fato, ser excluído dessas redes é sofrer uma das formas 

mais danosas de exclusão em nossa economia e em nossa cultura.” 

(CASTELLS, 2003, pg. 8) 

 

Não é de se espantar, portanto, que a estrutura em redes afeta a cultura, a 

comunicação, a economia e a política. Ela está implicitamente ligada à forma como nos 

organizamos, como organizamos agora nossas ações, nossa participação política, nossos 

movimentos e a maneira como vivemos. Estamos sob a égide de uma condição 

cibercultural. A tecnologia catapultou para dentro da esfera pública muitas questões que 

eram inimagináveis, ou dificilmente abarcadas pela grande mídia. Vivemos a 

experiência, principalmente com os últimos acontecimentos desde meados de 2011, 

passando por junho de 2013, até os dias atuais de que a internet já não é um simples 

aparato técnico que foi desenvolvido por engenheiros ou militares. Tão pouco é um 

recurso que só serve ao capital. A internet ainda possui o potencial de transcender os 

usos comuns para o qual ela foi primeiramente destinada. 

Se por um lado, há participação em espaços democráticos como fóruns, 

articulação de movimentos, descentralização das narrativas das grandes mídias, 

linguagem cooperativa, dialógica, etc. há outro lado que permite uma série de processos 

de controle eletrônicos, ciber-racismos, crimes informáticos que em certo sentido 

representam ações nocivas contra a privacidade, a subjetividade e um perigo social. 

Com a abertura e a fácil conectividade, o potencial para destruir a intimidade é 

assustador e sem precedentes.  

Observando o quanto o espaço digital é violento, como percebemos através das 

controvérsias dos recentes insultos racistas à atriz Thais Araújo, a cantora Paula Lima, 

além do caso da jornalista Maju e dos comentários sobre os médicos negros cubanos.  O 

principal objetivo deste trabalho é, então, discutir, de maneira introdutória, como novos 

espaços de visibilidade podem interferir nas subjetividades a partir de uma 
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decolonização do saber por narrativas que compõem a estrutura social e que são 

invisibilizadas.  

Dessa forma, a tecnologia, e sua democratização, cria a possibilidade do 

armazenamento, distribuição e construção colaborativa de conteúdo, como é o caso do 

CyberQuilombo (http://labexperimental.org/cyberquilombo/) e do Afroguerrilha 

(https://www.facebook.com/afroguerrilha/?fref=ts) que são páginas digitais que visam 

novas narrativas a partir do corpo negro. No presente trabalho pretendemos analisar a 

atuação dessas páginas que tem impactos na experiência vivida no Brasil, por ser um 

grupo de intervenção criativa que atua criando situações comunicativas e de produção 

de conhecimento sobre o corpo, raça, classe, gênero, nacionalidade.  

Ao cartografar esses espaços de emancipação, percebemos que a configuração 

do corpo se encontra atrelada as redes sociais digitais e não-digitais, e do quanto isso 

pode ritualizar a norma ou pode abrir novos horizontes de esperança para a diferença. 

Ou seja, é um entendimento de como os conteúdos e ações elaborados através das redes 

sociais permitem um maior partilhar de saberes, indo contra a privatização desse e 

reorganizando outras ágoras comunicativas, permitindo, pelas narrativas insurgentes, 

que sujeitos marginalizados tomem a palavra e sejam visibilizados. 

 

2. A VIDA E OS ATOS DE RESISTÊNCIA EM REDE  

 

Em 1999, o sociólogo espanhol Manuel Castells (1999), já nos falava que 

estamos vivenciamos uma sociedade de redes. Apesar do conceito de redes sociais ser 

muito antigo, o que Castells propõe é uma rede que, agora, se interliga por 

computadores, tablets, celulares através do acesso à internet. Uma rede aberta, capilar e 

flexível. O que pressupõe, ou ao menos deveria, uma menor hierarquia e redistribuição 

do poder. Tal como afirma Pierre Lévy: “O ciberespaço manifesta propriedades novas 

que fazem dele um precioso instrumento de coordenação não-hierárquica, de 

sinergização rápida das inteligências, de troca de conhecimentos, de navegação nos 

saberes e de autocriação deliberada nos coletivos” (LÉVY, 1996. p.117). O resultado 

imediato dessa estrutura em redes é o que segue: “a capacidade de minorias em qualquer 

lugar de ser minorias em toda a parte. A capacidade da cultura de sobreviver, talvez 

quando de outro modo não pudessem, embora sejam inevitavelmente transformadas no 

processo (SILVERSTONE, 2002. p.208). Em todo caso, as interfaces, onde estão 

garantidos os princípios reguladores das relações e conexões através de uma 
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paramentação ética, impulsionam a participação e o compartilhamento inibindo o 

consumo meramente contemplativo como o da TV. Autoun e Malini (2013) resumem: 

 

Se a globalidade se definia como a submissão de uma totalidade aberta e 

irrefreável às regulações conservadoras da preservação e do consenso, a 

participação e o compartilhamento se revelam os novos fundamentos para a 

construção de sua vasta multidão. [...] a nova mediação vai revelar o 

aparecimento de localidades, traduzindo o movimento de conexão dos 

diferentes grupos de defesa e resistência em lutas de ruptura e afirmação de 

seu poder comunicacional colaborativo.(AUTOUN; MALINI. 2013, pg. 57) 

 

Pensar sobre isso é abrir um mundo infinito de possibilidades e também de 

grandes desafios. Porém é errôneo pensarmos que somente o formato em rede irá 

resolver todas as questões que herdamos. Precisamos de igual modo combater a crença 

de que a novidade introduzida pela tecnologia atual representa uma panaceia universal 

que resolveria problemas do social. Outra crença que deve ser combatida é a de um 

determinismo tecnológico, ou seja, a crença de que a criação de uma tecnologia 

determinaria transformações dentro de toda uma sociedade. Dominique Wolton (2012) 

nos atenta para a ressalva de que entendamos todo o processo em que as relações 

técnicas e culturais se relacionam: 

 

Do século XVI ao XVII, de fato, a imprensa favoreceu a emergência do 

modelo individual e a construção de um espaço público para a expressão e 

circulação de opiniões. Do século XIX ao XX, o telefone e depois o rádio e a 

televisão estiveram relacionados com o triunfo do individualismo e da 

democracia de massa. Nos dois casos, a inovação técnica somente tomou sua 

real dimensões porque ocorreu em um espaço-tempo similar a revoluções 

radicais na ordem cultural e social (WOLTON, 2012, p. 17) 

 

É importante a ressalva de Wolton para pensarmos se a internet vai ao encontro, 

ou não, de uma evolução substancial nos modelos culturais da comunicação e dos 

projetos sociais de comunicação. Lembrando-nos que não podemos dissociar hora 

nenhuma os vários elementos e complexidades de que uma sociedade é composta. Até 

um dos teóricos mais entusiasta das possibilidades da cibercultura como Pierre Lévy ao 

tratar das ideias de Marshall McLuhan no seu livro As Tecnologias da Inteligência 

(1995) nos aponta a seguinte crítica: 

 

É preciso insistir nas dimensões coletivas, dinâmicas e sistêmicas das 

relações entre culturas e tecnologias intelectuais. Estas dimensões foram 

gravemente subestimadas por autores como Marshall McLuha, ou Walter 

ONG, que se polarizaram sobre a relação direta entre os indivíduos e as 

mídias. Segundo eles, os meios de comunicação seriam sobretudo 

prolongamentos da vida ou do ouvido. Toda teoria macluhaniana, por 

exemplo, funda-se na hipótese segundo a qual cada nova mídia reorganiza o 

sensorium dos indivíduos. Mas os efeitos realmente coletivos como os que 

estão relacionados à recorrência de certos tipos de processamento das 
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representações foram muito mal compreendidos. Chegamos, assim, ao 

paradoxo de uma análise imediata das mídias: como a impressão apresentada 

os signos de forma visual, sequencial e padronizada, provocaria uma forma 

de pensar visual, sequencial e padronizada. Este gênero de proposição é, 

evidentemente, apenas uma caricatura grosseira de uma análise das relações 

entre atividade cognitiva e tecnologia intelectuais. (MCLUHAN , 1995, 

pg.151) 

 

Portanto, não é suficiente falar apenas em uma “rede social da internet” levando 

apenas em consideração suas características e desdobramentos tecnológicos, 

esquecendo que a rede são formada por atores humanos que interagem uns com os 

outros. Da mesma forma, não podemos recusar levar em conta as especificidades e 

características que os suportes tecnológicos oferecem para as relações, pois a rede 

também é composta por atores não humanos. A peculiaridade se instaura nessa 

intersecção entre as associações entre aparatos humanos e não humanos, entre o homem 

e a tecnologia. E precisamos ser capazes de enxergá-las e reconhecer o conjunto 

complexo e múltiplo de fatores que está em jogo. Uma coisa é certa, como a nova 

tecnologia atual nada será como antes, mas não somente pelo fato da introdução das 

novas tecnologias, mas porque essas novas tecnologias foram inseridas dentro na nossa 

cultura contemporânea. Por causa do aprofundamento das redes no âmbito da sociedade, 

vamos ter que pensar em novas formas para problemas antigos e novos que estão 

surgindo.   

Um dos críticos mais ácidos do “falso” deslumbramento com internet, Adrew 

Keen, nos mostra algumas perspectivas que devem ser levadas em consideração. Em 

The internet is not the answer, Keen (2015) nos fala que apesar das promessas de 

desconstrução de hierarquias, a internet é controlada por grandes conglomerados como 

o Google, a Amazon e o  Facebook. Com a abertura e a fácil conectividade, o potencial 

para destruir a intimidade é assustador e sem precedentes. Além disso, ainda segundo o 

autor, a internet não estaria promovendo maior comunicação, pelo contrário, estaria 

promovendo um ruído continuo e dissonante.  Ciro Marcondes Filho, a luz de Marshall 

Berman, nos faz uma advertência bastante precisa sob a ótica que devemos enxergar a 

questão dessa nova perspectiva de liberdade: 

 

O perigo, adverte o crítico francês [ Marshal Berman], é que a liberdade 

jamais é vista como algo também potencialmente negativo. Assim como a 

inundação de informações leva à hipertelia, à crise do sentido, da mesma 

forma como todos os excessos conduzem os organismos à falência, de 

maneira equivalente a liberdade sem limites implode com a noção de 

fronteiras ou medidas. (MARCONDES FILHO, 2012, pg. 63) 
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Autoun e Mallini (2013) nos falam que a liberdade oferecida pela internet é um 

tipo de “liberdade negativa”, pois é antes uma liberdade regulada por direitos 

intelectuais e propriedade intelectual. Uma liberdade que foi transformada em um 

commoditie 2.0, pois, como analisa Castells, a internet reduz a oferta de liberdade 

(travestida de inflação) e inauguram medidas de cercamento (enclousers) da liberdade 

em sistemas controlados de informação. Dispositivos como a web 2.0 se transformaram 

em grandes instrumentos de negócios com a estratégia da mercantilização da liberdade 

para a acumulação de capital realizando o “cercamento da terra comum da comunicação 

livre para vender às pessoas o acesso às redes de comunicação globais em troca da 

renúncia à sua privacidade de sua conversão em alvo publicidade” (Castells, 2009, 

pg.421 apud Autoun; Mallini, 2013, pg. 161).  

Como veremos mais adiante, essa mercantilização tem aproximações muito 

profundas com o que o filósofo Michel Foucault chamou de biopoder ao descrever uma 

nova arte de governar a liberdade dos sujeitos. Para Foucault essa nova arte opera com 

mecanismos que tem por função “produzir, insuflar, ampliar as liberdades, introduzir 

um “a mais” de liberdade por meio de um ‘a mais’ de controle e intervenção” 

(FOUCAULT, 2008a, pg. 92). Dentro da lógica do biopoder, não se controla somente o 

corpo da população, mas todo seu meio ambiente, sua comunicação, seus 

conhecimentos, afetos, etc. através de uma geração contínua de riscos. Quanto mais 

riscos, mais medo e mais limitação para a independência (ação livre) e maior aceitação 

dos discursos e práticas de segurança. 

Como nos mostra Andrew Keen (2012), as redes sociais estão realizando hoje o 

que outrora as casas de inspeção ( como as fábricas, escolas, prisões, etc.) realizavam, 

mas com um diferencial: “O que antes vimos como prisão é agora considerado um 

parque de diversões; o que era encarado como dor hoje é visto como prazer. A era 

analógica da grande exibição é substituída pela era digital do grande exibicionismo.” 

(KEEN, 2012, pg.30) A rede então realizaria o sonho fordista de que a grande fábrica 

seria totalmente vigiada, agora sem esforço, mas os próprios funcionários sentiram-se 

gratos e livres em poder compartilhar suas informações mais íntimas.  

 

Como disse o criador do Wikileaks, o autonomeado czar da transparência 

Julian Assange, a internet hoje é ‘a maior máquina de espionagem que o 

mundo já viu’ e o Facebook, acrescentou ele, é ‘ amais completa base de 

dados mundial sobre pessoas, suas relações, seus nomes, endereços, 

localizações, comunicações umas com as outras e seus parentes,  todo mundo 

nos Estados Unidos, tudo isso acessível aos serviços de informações 

americanos. (KEEN, 2012, pg. 31) 
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Para Marcondes Filho, a grande questão é que “nas redes não está buscando 

fluxo direto de mente a mente, mas o confronto sem mediações com a hipertelia 

informativa, que neutraliza todas as intenções comunicacionais.” Ou seja, para o autor, 

apesar de toda ambientação ou “atmosfera” criada para que se dê a comunicação, não 

estamos comunicando mais ou melhor. (MARCONDES FILHO; 2012). Pelo contrário, 

a internet tem causado um tipo de ruído contínuo que transforma uma tarefa árdua 

separar o bem-dito do mal-dito. Como poupar a população de uma vigilância que ela 

mesma permite? Se antes na era industrial, o homem admirável era aquele que tentava 

proteger sua invisibilidade, hoje quando mais se aparece, mais temos a sensação que a 

pessoa é bem sucedida. Como diria Georg Simmel: “os mais profundos problemas da 

vida moderna derivam do esforço do indivíduo para preservar a autonomia e a 

individualidade de sua existência diante das forças sociais esmagadoras da herança 

histórica, da cultura eterna e da técnica da vida.” (Simmel, 1967 apud Keen, 2012, pg. 

20). 

Em uma das entrevistas de Deleuze, reunidos no clássico livro Conversações de 

Deleuze, já se defendia a passagem de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de 

controle: “São as sociedades de controle que estão substituindo as sociedades 

disciplinares” [...] “Não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas” (DELEUZE, 

2013, pg.224). Deleuze usa sociedade de controle e sociedade de comunicação como 

sinônimos. “Estamos entrando nas sociedades de controle, que funcionam não mais por 

confinamento, mas por controle contínuo e comunicação instantânea.” (Ibid. pg. 220). 

Para Deleuze, a comunicação está intimamente ligada ao controle, ao dinheiro, não por 

acidente, mas por sua natureza. Deleuze já previa que a cibernética seria uma das 

grandes responsáveis pelo controle. Estaríamos entrando em sociedades de controle, que 

já não são exatamente disciplinares. Nas palavras de Deleuze: 

 

A cada tipo de sociedade, evidentemente, pode-se fazer corresponder um tipo 

de máquina: as máquinas simples ou dinâmicas para as sociedades de 

soberania, as máquinas energéticas para as sociedades de disciplina, as 

cibernéticas e os computadores para as sociedades de controle. Mas as 

máquinas não explicam nada, é preciso analisar os agenciamentos coletivos 

dos quais elas são apenas uma parte. (Ibid. pg.220) 

 

O entrevistador de Deleuze nos fala que em seu livro Foucault, Deleuze dá 

pistas de aprofundar os estudos das práticas de poder em três direções: o soberano, o 

disciplinar e, sobretudo, o de controle sobre a “comunicação”. Para Deleuze, a 

dominação desse último campo é evidente, pois toca tanto a fala quanto a imaginação, 
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porém ao mesmo tempo proporciona a fala os homens, as minorias, as singularidades e 

remetendo a todos um grau maior de liberdade. Tendo essa maior abertura para 

liberdade e menor estratificação em relação aos fluxos de informações, o entrevistador 

pergunta para Deleuze se nessa sociedade da comunicação o comunismo se tornaria 

menos utópico e se ele é ainda pensável, Deleuze nos responde: 

 

Você pergunta se as sociedades de controle ou de comunicação não 

suscitarão formas de resistência capazes de dar novas oportunidades a um 

comunismo concebido como “organização transversal de indivíduos livres.” 

Não sei, talvez. Mas isso não dependeria das minorias retomarem a palavra. 

Talvez a fala, a comunicação, estejam apodrecidas. Estão inteiramente 

penetradas pelo dinheiro: não por acidente, mas por natureza. É preciso um 

desvio da fala. Criar foi sempre coisa distinta de comunicar. O importante 

talvez venha a ser criar vacúolos de não-comunicação, interruptores, para 

escapar do controle. (Ibidi. pg. 221) 

 

 Porém, apesar da existência de um biopoder presente na internet dentro 

dessa sociedade de controle, que vigia, se apropria da riqueza comum, etc. não significa 

que não exista uma forma de existência que extrapola a lógica do grande capital e que 

não provoque um desvio através de ações híbridas que contam com a participação de 

agentes inesperados e conexões que se renovam a cada minuto. Autoun e Malini (2013) 

nos propõe que a biopolítica, através da guerra de narrativas entre blogs, redes sociais e 

a grande mídia dão as cartas no novo tipo de resistência, demonstrada pelos 

movimentos net-ativistas. “Todo processo de dominação encontra um limite, que pode 

se transformar em resistência. Nesse sentido, a biopolítica é a potência da vida 

governar-se, os “espaços nos quais se desenvolvem lutas, relações e produções de 

poder”( AUTON; MALINI, 2013, pg. 175). Nas palavras de Foucault: 

 

Talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas recusar o 

que somos. Temos que imaginar e construir o que poderíamos ser para nos 

livrarmos deste “duplo constrangimento” político, que é a simultânea 

individualização e totalização própria às estruturas do poder moderno. A 

conclusão seria que o problema político, ético, social e filosófico de nossos 

dias não consiste em tentar liberar o indivíduo do Estado nem das instituições 

do Estado, porém nos liberamos tanto do Estado quando do tipo de 

individualização que ele se liga. Temos que promover novas formas de 

subjetividade através da recusa deste tipo de individualidade que nos foi 

imposto há vários séculos. (FOUCAULT, 1995, pg. 239) 

 

Em/na rede, as definições e configurações de resistência são atualizadas. De um 

lado, a difusão em larga escala dos dispositivos móveis de conteúdo com as formas de 

conexão wi-fi, e do outro da proliferação dos social networks e da internet das coisas, 

dão origem uma forma conectiva que já não é capaz de ser expressa a partir da 

linguagem teórica do social desenvolvidas pelas disciplinas positivistas europeias, nem 
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delimitável por meio da tradicional dimensão antropomórfica da política. As 

características de tais interatividades se dão por um tipo de interação em rede que não 

expressa mais a ação de um único sujeito autor, mas de um ator-rede (Bruno Latour), 

composto por vários atores entre humanos e não humanos. Dessa forma, desenvolve-se 

uma geometria não linear de interações e ações. Essas ações não podem ser 

interpretadas como apenas extensões digitais das relações sociais (B. Wellman), ou sua 

amplificação (M. Castells), mas a complexidade das interações em rede apresenta-se 

marcada por uma dimensão informativa que antecede as interações e que estabelece 

uma particular dimensão conectiva que altera a substância dos seus membros e dos 

sistemas vigentes. Como nos aponta Auton e Malini:  

 

A forma rede, na sua configuração p2p, cooperativa, desinvidualizada, não 

responde mais aos atos de fala e comandos vindos de uma centralidade 

qualquer (partidos, mídia, ONGs, grupos já previamente organizados, etc.) 

mas emerge como uma rede policêntrica ou distribuída capaz de se articular 

local e globalmente, numa conexão máxima, e capaz de rivalizar (inclusive 

por sua imprevisibilidade) com as redes constituídas dos poderes clássicos. 

(ANTOUN, MALINI, 2013, pg. 13) 

 

A forma em rede proporciona uma resistência biopolítica no ciberespaço. Os 

atores distribuídos em uma rede reticular, propiciam que os materiais segmentados nas 

conversações cheguem em todo lugar. Esse material disperso afluiu entre os actantes, 

aparentado sob a interface da www (world wide web), onde cria-se diferentes formas de 

defesa, resistência e influência cultural. Assim como a África negra influenciou todo o 

Atlântico através da diáspora africada que vai desde Bristol na Inglaterra, passando pela 

a Colômbia atlântica até chegar no Rio de Janeiro, a rede “diaspórica” da internet 

proporciona que exista uma espécie de continuum para todas as cenas culturais. Isso faz 

com que os conteúdos não necessariamente passem pelo “centro”, fazendo com que as 

periferias estejam conectadas umas com as outras. “O que está acontecendo agora é que 

o processo de criação cultural se descentralizou em todas as áreas. Essas culturas estão 

emergindo pela internet. As conexões são diretas entre elas, sem passar pelo centro, sem 

ter filtro, sem ter mediação [...]” (LEMOS; DI FELICE, 2014, pg.106). 

 

3. AS NARRATIVAS INSURGENTES: CYBERQUILOMBO E 

AFROGUERRILHA COMO ÍNDICES DE EMANCIPAÇÃO DA HEGEMONIA 

MIDIÁTICA 
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Não podemos perder de vista que o pensamento em rede se constitui por 

epistemologias, e considerando uma sociedade, de ordem político-econômico 

capitalista, temos que perceber quem são os sujeitos dessa tal rede e que vozes sociais 

são frequentes, ou não. Por isso, falarmos de narrativas insurgentes é colocar em 

evidência que a realidade é uma construção que funciona com finalidades capitalistas 

nada inocentes, em que se oculta e silencia da história oficial, da comunicação 

hegemônica, perspectivas de mundo tidas como não autorizadas a falar. 

Somos educados por metadiscursos da modernidade/colonialidade como se 

nossa trajetória, dentro de um projeto de nação imaginada, fosse linear e único, em que 

alguns se tornam os heróis, os escritores, e outros se tornam os vilões, quem não se 

adequa ao padrão colonial europeu, índios, negros, pobres, mulheres. No entanto, ao 

observarmos os corpos inseridos em uma rede social, com rizomas e articulações 

complexas, a história única já não consegue comportar a diferença e as várias trajetórias 

textuais que acompanham as experiências dos sujeitos, em especial, os oprimidos.  

Essa multiplicidade de sujeitos é ocultada de nosso conhecimento de mundo 

ocidental, que os tem como uma “desordem” para o progresso da nação, que pretende 

ser composta por uma língua, um território e um povo homogêneo, com direitos iguais. 

Porém, a heterogeneidade, ao ser silenciada pelos grandes meios comunicacionais, vê, 

por exemplo, na internet, uma nova possibilidade de visibilidade e de representação, em 

que, em meio a utopia nacional de democracia surge para denunciar a realidade da 

liberdade de voz. O que traz a necessidade da criação alternativa de plataformas para as 

narrativas silenciadas como o CyberQuilombo e da Afroguerrilha.  
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(Fonte: https://www.facebook.com/afroguerrilha/?fref=ts) 

 

 

(Fonte: http://labexperimental.org/Cyberquilombo) 

 

Afroguerrilha é uma página do Facebook e conta com quase 60 mil seguidores, 

os conteúdos são destinados à cultura negra e envolve religião, educação, racismo, 

relatos, denúncias e discussão sobre a visibilidade negra na mídia. O CyberQuilombo é 

uma extensão do site labexperimental.org, que se nomeia como um laboratório online 

de africanidades e cultura digital. Ambos os projetos visam formar uma cultura de rede 
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com finalidades educativas emancipatórias, que rompem fronteiras da normalidade, 

barreiras territoriais e simbólicas, pela crítica social e compartilhamento de saberes. 

Assim, tendo a rede social tensionada constantemente por atos de não 

compartilhamento, com o prevalecimento da desigualdade, se torna necessário para um 

caminho não hegemônico, perceber e formar ferramentas para a luta ao espaço de fala. 

E a comunicação é um desses campos em disputa, que mesmo trazendo a ideia de 

verdade ao aliar texto, imagem e amplitude de impacto, é coordenada por ideologias que 

tornam visíveis certos sujeitos legitimados para serem vistos e poderem falar. O que 

influencia tanto nos discursos sociais quanto nas pautas de conversas familiares e até na 

subjetividade, na forma como os sujeitos se veem em determinados espaços. Para o 

rompimento dessa dominação, a internet possibilita que sujeitos antes impossibilitados 

de tornarem suas ideias e ações vistas, como empobrecidos, negros, índios, feministas, 

passem a ser produtores de conteúdos tão válidos quanto outros. Dessa forma,  

 

[...] a Internet mudou, também, os modos de produção e gestão política do 

conhecimento, descentralizando estes processos. Graças a ela, já não 

dependemos apenas da boa vontade do mercado, da burocracia, dos grandes 

meios de comunicação de massa, da indústria editorial, do marketing, das 

“modas” impostas pelos supostos “centros” de produção acadêmica - Europa 

e EUA - e dos grupos de poder intelectual para produzir e divulgar idéias, 

nem, mais do que isto, discuti-las e reelaborá-las junto a um grande número 

de pessoas em todo o mundo. Esta mudança tem consequências não apenas 

nos modos como se realiza o trabalho intelectual, como também no lugar 

ocupado pelos intelectuais na sociedade. (LEMOS et al, 2004, p. 2) 

 

A possibilidade de mobilidade dos espaços se torna recorrente para o que 

interessa a rede, no entanto, esta ainda se situa estruturada pela hegemonia de uma 

epistemologia, que não tem sujeitos ou lugares de concentração do poder de um para 

todos, mas tal dominação se encontra diluída em nossa forma de vida, em nossas 

organizações sociais de modo que nos cegam para alternativas de mundo diferentes. 

Por isso, a mídia, a internet, uma comunicação mediada, ao trazer “a necessidade 

de focar no movimento dos significados através dos limites da representação e da 

experiência” (SILVERSTONE, 2002, p. 43) compõe paisagens das quais só podemos 

ter consciência de nossa existência e de quem somos pela nomeação e endereçamento. 

A mediação dos conteúdos por articulações comunicativas que realizam escolhas 

linguísticas para realizar efeitos, ou não, de linguagem na conceptualização dos corpos 

configura dadas visibilidades, ou não, que sustentam o campo político do qual as 

diferenças se estruturam em descriminação ou em seu apagamento. 
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Assim, conforme Silverstone (2002, p. 31), “tanto a estrutura como o conteúdo 

das narrativas da mídia e das narrativas de nossos discursos cotidianos são 

interdependentes, que, juntos, eles nos permitem moldar e avaliar a experiência. O 

público e o privado se entrelaçam, narrativamente”. Desse modo, as configurações de 

hierarquia social compõem e são compostas pelas narrativas midiáticas e sua 

pedagogização sobre os comportamentos, as posições sociais e as características 

corporais que se reiteram pelo uso da linguagem. Isso, ainda considerando que o ato de 

narrar é uma forma de escritura que, segundo, Meili (2013, p.95) aponta “é como 

conceito elaborado pelo filósofo [Derrida], o lugar do logos, da representação, origem 

da episteme e da historicidade – quer dizer, da fixação de um devir temporal e 

expressivo que, por sua vez, reintroduz-se na própria fluidez da fala”.  

Meili (2013, p.97) também aponta que os efeitos dessa escritura discursiva sobre 

os corpos produzem um “sujeito-projétil”, que é impulsionado por forças políticas 

externas, que agem sobre os corpos e os movem, resgatam e excluindo aspectos. Esses 

direcionam os atos de fala a incidir sobre o corpo pelo sofrimento de “injunções pela 

linguagem e pela materialidade na qual se inscreve o simbólico: corpo orgânico, 

humano, individualizado que se torna simbólico através da linguagem”.  

Nessa luta pelo espaço de fala, observamos o quanto se remete ao ato de 

guerrear, inclusive retomado pelo nome da página Afroguerrilha, e que se encontra nas 

raízes da internet como um meio de comunicação entre guerras mundiais. Seus 

resquícios ainda se encontram em nossa sociedade de disputa, de excitações e do 

espetáculo, em que, pela lógica em que nos inserimos, a atenção se direciona para o que 

mais é visto e prazeroso. Somos ensinados a acompanhar o fluxo sem se importar com 

as consequências da invisibilidade que estamos alimentando. A comunicação como 

palco de embate faz parte do projeto colonial da nação, que torna tempo e espaço um 

todo homogêneo, desprezando as singularidades, a maioria em quantidade que é 

relegada à minoria política, um ato de apagamento social para o fortalecer da hierarquia. 

Os termos Afroguerrilha e Cyberquilombo também lembram e reivindicam a voz 

de grupos que compõem a maior parte da população brasileira e que é ignorada, sendo 

apagadas historicamente para a marginalidade da cidade e, consequentemente, para a 

marginalidade política, de representação e de nomeação. Interferindo e escolhendo quais 

vidas podem viver ou não, quais valem a pena viver, como aponta os índices de mortes 

no Brasil. Conforme o Mapa da Violência de 2013, morrem 153,4% mais negros do que 
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brancos por homicídios no Brasil, uma seleção amparada por processos de exclusão 

históricas, culturais e sociais que se legitimam por se tornar a ordem, algo natural. 

Os espaços digitais, tidos como ativismos ou net-ativismos, podem promover 

narrativas silenciadas e criticar, denunciar o padrão de violência legalizada ao grupo 

negro como categorizados e cristalizados em corpos do não saber. Essa disputa de 

saberes encontradas na internet como traços discursivos articulados por sujeitos em suas 

finalidades comunicativas, retomam, muitas vezes, a trajetória de colonialidade do 

saber/poder combatida pela mídia alternativa. A ideia de colonialidade se refere à 

continuação do processo colonizador das Américas e o imperialismo eurocêntrico de 

forma que, para Quijano (2005), colonialidade se alia a modernidade e 

consequentemente a globalização. São etapas do domínio euro-anglo-ocidental sobre os 

povos colonizados e não europeus, apontados como “não desenvolvidos e atrasados”. 

Quijano (2005) também fala de colonialidade do saber e do poder, o primeiro 

termo faz alusão à invasão do imaginário do outro, ou seja, sua ocidentalização. É um 

discurso que se insere no mundo do colonizado, destruindo suas referências locais, seu 

modo de olhar o mundo e invisibilizando suas narrativas, reafirmando os signos do 

opressor como sendo o padrão. A colonialidade se torna então uma violência epistêmica 

e subjetiva, dominando atos ideológicos dos colonizados e instituindo formas de 

pensamento subalternizadas. A colonialidade do poder, também forma a base desse 

imperialismo, dominando e delimitando o território do colonizado, seus habitantes e o 

seu modo de interação com o meio, ao afirmar o seu poder, pincipalmente bélico, 

aplicando sanções a quem desobedecesse. 

Isto é, mesmo o espaço das redes digitais serem consideradas democráticas ainda 

se encontra limitações para aceitação de novas práticas culturais e perspectivas de 

mundo que foge daquela ensinada e reiterada a todo instante, provinda da história única 

e da ideia de civilidade, do saber europeu como o “melhor”. A colonialidade invade 

nossas subjetividades e nossa forma de significar criando modelos ideias de 

comportamento e linguagem, tendo o colonizador europeu como salvador e o 

colonizado como o empecilho para o avanço social. Por isso, Quijano (2005) e Mignolo 

(2003), trazem o termo raça como marco para o início da modernidade e da colonização 

que classificam a humanidade, os corpos e as subjetividades em hierarquias de diferença 

e em padrões de identidades.  

O que culmina em relações de poder configuradas pela linguagem, pelo ato de 

dizer/fazer, marcar, através da nomeação e do discurso acerca do outro. Para a 
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discussão, teremos em mente que os usos da linguagem não são neutros, mas são 

permeados por atos políticos com finalidades específicas ao contexto, trazendo à tona 

atos de violência sistematizados esteticamente pela retomada de discursos de percepção 

tidos como “verdadeiros, belos e morais”. E reeducar a sociedade parte de uma 

tentativa, ainda que pequena, do uso de espaços de maior alcance social para a 

promoção de uma nova forma de significar os corpos e os discursos. Afroguerrilha e 

Cyberquilombo é um índice que contradiz a estrutura da rede, mas que a constitui como 

rizoma, em que ao contrário do que diz o discurso dominante, é a diversidade que 

mantem as relações sociais em um caos de ordem, movendo o mundo e as realidades 

conforme a força político-econômica do contexto. 

E a globalização, como parte do modelo colonial, se torna uma estandardização, 

das barbáries ideológicas ao promoter a quebra de fronteiras culturais, porém oculta 

ação de homogeneidade capitalista, em que o encontro de saberes não é efetivado e a 

dominação e descontextualização cultural por formas de consumo simbólicas 

superficiais se tornam a regra. Para Mignolo (2003), o outro lado da globalização seria a 

mundialização que tem como foco a troca e valorização do popular, das especificidades, 

portanto, 

[...] a mundialização é precisamente o que todos temos hoje em comum: a 

dimensão onde me vejo habitando e a relação na qual todos bem nos 

podemos perder. O infeliz outro lado da mundialização é a chamada 

globalização ou mercado global: a redução ao mínimo, a corrida em direção 

ao fundo, a estandardização, a imposição de corporações multinacionais com 

seu éthos (demasiadamente próprio do homem) de lucro bestial, círculos de 

circunferência ubíqua e sem centro em lugar algum. (Glissant, 1998: 2) 

(MIGNOLO, 2003, p.70) 

 

Essa situação ainda é bastante vigente atualmente e se fortalece nos discursos 

sociais que persuadem os sujeitos a rejeitarem produções de seu próprio contexto. Isso 

influência em nossas leituras de mundo ao compor nossas escolhas e ideias de “gostos” 

que são orientados por parâmetros que representam capital simbólico. Segundo 

Boaventura Santos (2002, p. 85) esse novo espaço de significações é um “conjunto de 

relações sociais que se traduzem na intensificação das interações transnacionais, sejam 

elas práticas interestatais, práticas capitalistas globais ou práticas sociais e culturais 

transnacionais”.  

E trazendo o pensamento subalterno para essas discussões, observamos que a 

globalização é estruturalmente hegemônica ao privilegiar um discurso sobre o mundo e 

perpetuar hierarquias sociais que marginalizam os sujeitos não enquadrados em 

sistemas-econômicos privilegiados e de “primeiro mundo”. Isso fortalece a chamada 
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Espiral do Silêncio, uma perspectiva desenvolvida pela cientista social alemã Elisabeth 

Noelle Neuman, para explicar o silêncio das minorias e o prevalecimento de 

determinadas opiniões em sociedades “democráticas”. Com isso, “a medida que as 

pessoas se calam, acabam, imediatamente, reforçando as opiniões dos meios de 

comunicação” (TEMER; NERY, 2009, p. 95), sendo que esse prevalecimento de 

determinadas vozes, que não são apenas sonoras, mas, principalmente, de ação 

ideológica, se reificam por forças políticas-econômicas que impedem opiniões 

contrárias a monopolização do poder, ao dito “progresso e avanço 

científico/tecnológico/econômico”. Tal impedimento se encontra, especialmente, nos 

meios de comunicação e seu controle pela detenção do poder comunicativo e de 

visibilidade, o que unifica e convergem as visões de mundo a uma que dita e estrutura o 

nosso lugar e pensamento. 

E desafiar os discursos se impondo pelo não silenciamento, como fazem o 

Afroguerrilha e Cyberquilombo é desconstruir aquilo que torna os sujeitos subalternos, 

que segundo Spivak (2010) é quem se encontra nas camadas mais baixas da sociedade, 

são os sujeitos excluídos do sistema, não são agentes, pois seu discurso não é ouvido e 

se dito não é tido como “oficial” ou “válido”.  Spivak (2010) ainda traz a premissa 

dialética na qual temos que desafiar os discursos hegemônicos e também nossas 

próprias crenças como leitores, produtores de saber e de conhecimento, questionando 

sempre a origem dos enunciados, dos discursos, do lugar em que o “intelectual” ocupa 

no mundo para entender suas referências, assertivas e escolhas. Mediante isso, contra o 

pensamento único e a assimilação cultural, convém pensar práticas sociais e culturais 

transnacionais, do qual venhamos a ter “o direito de ser iguais quando a diferença nos 

inferioriza e a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza” (BOAVENTURA 

SANTOS, 2002, p. 75). 

Afroguerrilha e Cyberquilombo não se limitam a ações apenas em âmbito 

digital, e sim, promovem junto à comunidade uma rede de discussão para a 

transformação social, com realização de palestras, cursos, intervenção em escolas, 

entrevistas e informativos sobre a condição do corpo negro no Brasil. Assim, temos o 

processo de comunicação composto por uma mediação que evolve o trabalho de 

instituições, grupos, tecnologias, sujeitos inseridos em campos discursivos diferentes 

que rompem com os limites do textual para (re) escrever realidades em um movimento 

de tempo-espaço diverso (SILVERSTONE, 2002).  
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Isso performa a experiência corporal e discursiva que é afetada pela socialização 

em que os significados transitam e se transformam por valores tensionados e dialogados 

por jogos de linguagem e poder. Portanto, a visibilidade de textos que retomam outro 

aspecto do que é ser negro, como um ato político válido e que deve ser respeitado. 

Proporcionando que a insurgência seja vista pela rede como um problema da estrutura 

colonial/moderna e, então, recorra a emergência da mundialização dos silenciados para 

que sejam nomeados democraticamente como também autorizados a falar e a serem 

ouvidos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se lembrarmos de Espinosa, não devemos rir nem chorar, mas compreender o 

que ocorre no social, no espaço virtual e fora dele, a fim de agir: "a liberdade (sobretudo 

a dos oprimidos) é fundamental". Compreender significa não somente mesmo ouvir, 

mas também não questionar a priori. Em cada caso, devemos diagnosticar nos devires a 

formação ou não de fenômenos de molarização, de enrijecimento, tanto mais eficazes, 

vorazes e radicais com a web 2.0 quanto mais "livres", fluidos e diferentes. Sem o 

permanente diagnóstico do presente, a liberdade e a luta podem ser limitadas mesmo 

nos lugares onde mais acreditávamos avançar. Assim como Suely Rolnik (1996) que, 

com Guattari, nos convidava a ser atentos a outro princípio de individuação que não a 

daquela subjetividade que recorre a imagens ou a clichês: em cada caso, precisamos 

tratar de diagnosticar onde de fato nosso gesto constitui um fenômeno de 

singularização, de alteração radical e, sobretudo, de crítica material ao conjunto da 

sociedade, um eficaz devir-mulher, devir-negro, devir-índio, devir-queer, uma 

permanente revolução molecular.  

O advento da internet e sua arquitetura emerge também uma crise de identidade 

em conjunto com a mobilidade das redes sociais para o âmbito digital. É uma crise 

ocasionada, paradoxalmente, pela não delimitação de barreiras sociais, no entanto, ela 

se encontra na estrutura organizacional da vida em rede e do que podemos escolher 

dentro dessa vida. É uma disputa fomentada por espaços de fala e visibilidades que se 

intensificam com a maior possibilidade de acesso dos grupos tidos como subalternos ao 

campo antes apenas da elite. No entanto, mesmo nesse espaço a reprodução do discurso 

opressor se repete pelo silenciamento de ações contra hegemônicas, cabendo a essas 
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utilizarem as ferramentas digitais para promoverem não só uma transformação social no 

virtual, mas ocasionar impactos que sejam concretos na sociedade. 

Portanto, a vivência em redes e os significados em rizoma provoca a partir do 

digital a necessidade de quebrar barreiras, de saber e poder, para a utilização da 

comunicação como campo de luta, como tecnologia de representação, de multiplicidade 

de sabres a serem compartilhados e reivindicados para respeito, em que as diferenças se 

tornem fator de igualdade e não de hierarquia. Reconhecer isso, é reconhecer a nossa 

própria articulação entre nosso corpo e a sociedade, é perceber que somos não só um eu, 

mas sim o nos, de maneira que somos resquícios da trajetória histórica de nosso grupo, 

do que percebemos como sendo humanos ou não. E que exterminar, tanto físico quanto 

simbolicamente atos de dados sujeitos, é também nos exterminar, isso pensando que 

somos uma entidade tanto pelo o que aceitamos quanto o que nomeamos como 

“errado”. Somos um corpo de narrativas contraditórias e isso constitui nosso mundo 

simbólico e nossas conexões com a linguagem, com o que é estranho e familiar. 

Tais conexões de significados que conhecemos e organizam nossa visão sobre o 

mundo, precisa ser relacionada aos seus traços constitutivos que apontam, em contexto 

brasileiro, noções polares e hierarquizadas, que ditam a ideia do que é vida, do que é 

humano e quem pode viver. E as páginas Afroguerrilha e Cyberquilombo ao trazerem 

narrativas silenciadas revelam a realidade apagada do conhecimento da história da 

nação imaginada. Isso suscita que usar a internet não é apenas um entretenimento, é um 

trabalho de produção simbólica em que tanto se afirma a sociedade modelo capitalista 

quanto a contradiz para outras possibilidades de significação das relações sociais. A 

internet se torna um campo de luta pela visibilidade política, dos corpos, de 

inteligências e de diferenças na tentativa de compor outra arquitetura comunicativa que 

privilegie a heterogeneidade contra a homogeneidade do Estado, o discurso hegemônico 

colonial/moderno. 

É um passo para se chegar a novas epistemologias e a perceber que a história 

oficial, das Américas, e nossa forma de conhecer o mundo está enraizada por uma 

colonialidade euro-anglo-ocidental. Que nos cega em uma unicidade e linearidade 

narrativa em meio aos vários textos corporais, suas interligações com outros corpos, sua 

trajetória histórica, as possibilidades discursivas, e de construção de outras realidades. 
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20. O Direito Humano à Alimentação Saudável Frente à Insegurança Alimentar 

Provocada pelos OGM/Transgênicos 

 

 

Ana Carolina de Morais Garcia
142

 

 

 

Resumo: O direito à alimentação, elencado no rol exemplificativo do artigo 6º da Constituição Federal 

teve como base o artigo XXV do Tratado Universal dos Direitos Humanos de 1948, que foi ratificado 

pela Emenda Constitucional nº 64/2010. A Lei Orgânica n.º 11.346/2006 regulamenta a Segurança 

Alimentar e Nutricional, tem como objetivo promover Segurança Alimentar. O direito humano à 

alimentação se baseia no amplo acesso aos alimentos e aos recursos, garantindo o mínimo existencial à 

sobrevivência humana. As pesquisas realizadas com organismos geneticamente modificados (OGM) e os 

transgênicos  ainda não infirmaram se esses alimentos causam ou não algum mal à saúde e diante da 

incerteza quanto à segurança alimentar, surge a importância dessa pesquisa, que se baseia nos princípios e 

normas constitucionais, a fim de assegurar o direito à saúde e os direitos e garantias fundamentais da 

população.  

 

Palavras-Chave: Constitucionalidade, Direitos Humanos, Segurança Alimentar.  

 

 

Na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamou alguns direitos fundamentais 

dos seres humanos, dos quais ressalta-se o artigo XXV, inciso 1, que preceitua: 

 

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. 

 

 Dentre os direitos elencados no artigo supracitado, da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, destaca-se o direito à alimentação, ratificado pela Emenda 

Constitucional nº 64/2010, que alterou a redação do artigo 6º da Constituição da 

República Federativa do Brasil (CRFB), introduzindo o direito à alimentação como 

direito social. 

Os direitos sociais surgiram com o intuito de garantir aos indivíduos condições 

para gozar dos seus direitos fundamentais, direitos influenciados pela ascensão do 

marxismo e do socialismo revolucionário no século XX que identificou uma nova 
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concepção de divisão do trabalho e do capital. Por meio do rol meramente 

exemplificativo do artigo 6º da CRFB, buscou-se a consagração dos direitos sociais, 

econômicos e culturais, direitos esses classificados como direitos de segunda dimensão 

ou segunda geração. 

Os direitos de segunda dimensão, segundo o doutrinador George Marmelstein
143

 

 

Impõem diretrizes, deveres e tarefas a serem realizadas pelo Estado, no 

intuito de possibilitar aos seres humanos melhores qualidade de vida e um 

nível de dignidade como pressuposto do próprio exercício da liberdade. 

Nessa acepção, os direitos fundamentais de segunda geração funcionam 

como uma alavanca ou uma catapulta capaz de proporcionar o 

desenvolvimento do ser humano, fornecendo-lhe as condições básicas para 

gozar, de forma efetiva, a tão necessária liberdade. 
 

Contudo, podemos constatar que se incluem nos direitos de segunda geração os 

direitos sociais, culturais, econômicos bem como os direitos coletivos, introduzidos no 

constitucionalismo das distintas formas de Estado Social, do qual se exigem políticas 

públicas e direitos positivos, impondo ao Estado o exercício dos direitos à saúde, 

educação, trabalho, habitação, previdência social, assistência social, dentre outros.  

Dentre os direitos sociais podemos destacar o direito ao mínimo existencial, que 

deve ser tratado como um direito fundamental e essencial, atribuído ao título dos 

direitos e garantias fundamentais. sem os quais não seria possível a existência. Sendo 

assim, o mínimo existencial está ligado diretamente à ideia de justiça social. Refere-se 

ao mínimo, aos direitos e as necessidades essenciais da vida, as condições mínimas e 

essenciais à sobrevivência humana, a garantia de condições mínimas à existência 

humana digna e se refere aos direitos positivos, que exige do Estado a prestação 

jurisdicional plena e eficaz na aplicação desses direitos.  

No ordenamento jurídico brasileiro, podemos destacar também a proibição do 

retrocesso, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da máxima 

efetividade e o princípio do Estado democrático de direito. Amparado no que dispõe a 

Constituição Federal a respeito do tema, cumpre ressaltar que a Lei Orgânica nº 

11.346/2006 criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, 

regulamentando o direito humano à alimentação adequada, resguardando o direito à 

segurança alimentar e nutricional da população. 

A referida lei estabeleceu o direito à alimentação adequada, à segurança 

alimentar e nutricional da população realizado por meio do SISAN, com a integração de 
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órgãos da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e instituições privadas, bem 

como elencou os princípios que regem o SISAN, dentre os quais estão a universalidade 

e equidade no acesso à alimentação adequada, a preservação da autonomia e do respeito 

à dignidade da pessoa humana, a participação social na formulação, execução, 

acompanhamento, monitoramento e controle das políticas e dos planos de segurança 

alimentar e nutricional, a transparência dos programas, ações e recursos públicos e 

privados. 

Cumpre ressaltar no que tange o artigo 4º, IV, da Lei 11.346/2006 que a 

segurança alimentar e nutricional abrange a qualidade biológica, sanitária, nutricional e 

tecnológica dos alimentos, seu aproveitamento com estímulos às práticas alimentares e 

saudáveis, respeitando diversidades étnicas, raciais e culturais da população. 

A lei supracitada trouxe as expressões: “práticas alimentares e estilos de vida 

saudáveis” e “alimentação adequada”
144

. Mas o que podemos chamar de práticas 

alimentares e estilo de vida saudáveis? O que podemos entender por alimentação 

adequada? São alguns questionamentos que surgem em virtude das expressões trazidas 

pela lei. 

Nós crescemos ouvindo sobre a importância da ingestão de frutas e verduras 

para a alimentação, mas não se fala que o Brasil está entre os maiores consumidores de 

agrotóxicos do mundo. Podemos dizer que as frutas e verduras as quais a lei se refere 

são essas que estão cheias de agrotóxicos ou são aquelas modificadas geneticamente? 

Como podemos falar em segurança alimentar se não sabemos ao certo se os organismos 

geneticamente modificados causam ou não mal a saúde? Que segurança alimentar seria 

essa que a lei especifica? 

Diante desses questionamentos e a partir das pesquisas que envolvem os 

organismos geneticamente modificados (OGM), podemos verificar que os resultados 

são divergentes quanto à causalidade ou não de algum mal a saúde. Diante da incerteza 

quanto à questão da segurança alimentar, surge a necessidade e a importância da 

legislação para regulamentar a forma de cultivo, comercialização, fiscalização para 

assegurar à população o direito à saúde e os direitos e garantias fundamentais. 

No que tange à legislação, a regulamentação acerca dos organismos 

geneticamente modificados está sendo alterada constantemente ao redor do mundo. No 

Brasil, a regulamentação constitucional a respeito do tema abordado, o artigo 225, §1º, 
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inciso II e V da Constituição Federal, preceitua que compete ao Poder Público e à 

coletividade preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País, 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético, bem 

como controlar a produção, a comercialização, o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco a vida, a qualidade de vida e meio ambiente. 

Conforme preconiza o artigo art. 218, §2º da Constituição Federal, as entidades 

ligadas à pesquisa tecnológica serão voltadas à solução de problemas brasileiros e o 

desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Preceitua o artigo 3º que 

constituem objetivos da Federação a garantia do desenvolvimento nacional, bem como 

o disposto no artigo 1º do mesmo diploma legal, que o ressalta como fundamento do 

Estado Democrático de Direito e a soberania nacional. Dessa forma, não existem 

dispositivos constitucionais específicos acerca do tema, cabendo à legislação 

infraconstitucional sua regulamentação.  

Além do que dispõe a Constituição Federal a respeito do tema, ainda existem 

normas infraconstitucionais como a Lei de Biossegurança, a Lei de Política Nacional do 

Meio Ambiente, o Código de Defesa do Consumidor, além das Resoluções, como a 

Resolução Conama 305/2002. Mesmo com toda legislação vigente, existe a necessidade 

de fiscalização efetiva para atividades ligadas ao desenvolvimento, criação, plantio e 

comercialização de transgênicos. 

Ao mencionar a legislação infraconstitucional que trata do assunto, cumpre 

ressaltar que a primeira legislação acerca do tema foi a Lei 8.974/1995 (Lei de 

Biossegurança), que regulamentou normas de segurança e mecanismos de fiscalização 

no uso das técnicas de engenharia genética na construção, cultivo, manipulação, 

transporte, comercialização, consumo, liberação e descarte de organismos 

geneticamente modificados, visando proteger a vida e a saúde do homem, dos animais e 

das plantas, bem como o meio ambiente.  

A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), que foi criada com 

a finalidade de prestar apoio técnico consultivo e de assessoramento ao Governo Federal 

na formulação, atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança 

relativa a OGM, bem como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e 

pareceres técnicos conclusivos referentes à proteção da saúde humana, dos organismos 

vivos e do meio ambiente, para atividades que envolvam a construção, experimentação, 

cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, armazenamento, liberação 

e descarte de OGM e derivados. 
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A regulamentação da Lei 11.105/2005, dos incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 

da Constituição Federal, que estabeleceu normas de segurança e mecanismos de 

fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e seus 

derivados, criou o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestruturou a 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política 

Nacional de Biossegurança – PNB, e revogou Lei nº 8.974/1995, a Medida Provisória 

no 2.191-9/2001, e os artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei no 10.814/2003. 

A importância da Lei 11.105/2005, que estabeleceu normas de segurança e 

mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o 

transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a 

comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos 

geneticamente modificados e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao 

avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde 

humana, animal e vegetal, a observância do princípio da precaução para a proteção do 

meio ambiente. 

Ainda no que tange a Lei 11.105/2005, em seu artigo 6º, VII é defeso a 

utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de 

tecnologias genéticas de restrição do uso, com previsão no capítulo VIII, artigo 28, do 

mesmo diploma legal, ao qual especifica que nos casos de utilização, comercialização, 

registro, patente e licença de tecnologias genéticas de restrição do uso caberá pena de 

reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Cumpre ressaltar, outrossim, que a Lei 11.105/2005 reestruturou a Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança, instância colegiada multidisciplinar de caráter 

consultivo e deliberativo, que presta apoio técnico e de assessoramento ao Governo 

Federal na formulação, atualização e implementação da Política Nacional de 

Biossegurança de OGM e seus derivados, bem como no estabelecimento de normas 

técnicas de segurança e de pareceres técnicos referentes à autorização para atividades 

que envolvam pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados, com base na 

avaliação de seu risco zoofitossanitário, à saúde humana e ao meio ambiente. A 

CTNBio deve acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico e científico nas 

áreas de biossegurança, biotecnologia, bioética e afins, com o objetivo de aumentar sua 

capacitação para a proteção da saúde humana, dos animais e das plantas e do meio 

ambiente. 
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A vinculação da CTNBio ao Ministério da Ciência e Tecnologia exerce um 

papel fundamental como norteador das questões relacionadas à biossegurança, presente 

no artigo 14 da Lei de Biossegurança e com papel essencial estabelecer normas para as 

pesquisas, às atividades e aos projetos, critérios de avaliação, análise, monitoramento, 

avaliações de risco, autorização, cadastramento, acompanhamento de atividades de 

pesquisa, emissão de Certificados de Qualidade em Biossegurança – CQB para o 

desenvolvimento de atividades com OGM, dentre outras atribuições expressas no artigo 

supramencionado. 

A Lei de Biossegurança, em seu artigo 16, ressalta que compete aos órgãos do 

Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do 

Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, no campo 

de suas competências, observadas a decisão técnica da CTNBio, as deliberações do 

Conselho Nacional de Biossegurança o registro, fiscalização, liberação, autorização, 

cadastros, registros, aplicação de penalidades, definição de quesitos de avaliação de 

biossegurança de OGM e seus derivados, dentre outras atribuições as quais a lei 

especifica. 

Também podemos destacar a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 

6938/1981), que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de Defesa Ambiental, bem como à Resolução 

Conama 305/2002, que dispõe sobre Licenciamento Ambiental, Estudo de Impacto 

Ambiental e Relatório de Impacto no Meio Ambiente de atividades e empreendimentos 

com Organismos Geneticamente Modificados e seus derivados. 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078/1990) modificou as relações 

de produção, distribuição e consumo, pois estabelece a garantia do direito à informação 

do consumidor quanto aos atributos de qualidade do produto consumido. O Decreto Lei 

nº 3871/2001 estabeleceu que os produtos alimentares para consumo humano, quando 

embalados, devem constar essa informação no rótulo caso contenham mais de 4% de 

produtos geneticamente modificados. 

Em virtude das críticas feitas pelas Organizações de Defesa do Consumidor. este 

Decreto foi revogado e foram estabelecidas normas de rotulagem de alimentos e 

ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham 

mais de 1% de transgenicidade em sua composição, exigindo a identificação da espécie 

doadora do gene (Decreto nº 4680/2003). Sendo assim, cabe ao consumidor, o direito à 
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informação acerca dos transgênicos para optar pelo consumo ou não do alimento 

geneticamente modificado. Apesar do Decreto nº 4680/2003 ter sido publicado no ano 

de 2003, existe uma grande resistência por parte dos fabricantes no que tange a questão 

da rotulagem. 

Pode-se perceber após pesquisas realizadas que os estudos dividem-se em 

relação aos benefícios e malefícios dos organismos geneticamente modificados (OGM) 

e diante da incerteza quanto à questão da segurança alimentar. Alguns países se dividem 

quanto à autorização, proibição do cultivo e comercialização do OGM, conforme dados 

estatísticos do Funverde
145

.  

Após trinta anos de pesquisas e avanços proporcionados pelos organismos 

geneticamente modificados, os países têm se posicionado de forma diferente frente aos 

benefícios e malefícios dos OGM, o que acarreta diferentes variações legislativas em 

todos os países do mundo e diferentes pontos de vistas em relação aos transgênicos 

provocando complicações acerca das regras de exportação de alimentos e acerca da 

segurança alimentar. 

Muitos países proibiram o cultivo de OGM. Nos Estados Unidos, apesar de 

ocuparem o primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo de maior produtor mundial de 

transgênicos nos Estados da Califórnia, Washington e Oregon, alguns municípios 

proibiram a propagação, cultivo ou desenvolvimento dos OGM.  

A Academia Nacional das Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos, 

divulgou no dia 17 de maio de 2016 um estudo de 30 anos, em que se declarou que o 

consumo de OGM e transgênicos, bem como a aplicação das novas biotecnologias 

agrícolas é seguro. O relatório publicado “Genetically Engineered Crops: Experiences 

and Prospects
146

” foi realizado por 20 peritos de diferentes áreas do conhecimento 

científico, com mais de quatrocentas páginas, que inclui extensa informação compilada 

em pareceres e recomendações. 

O relatório de avaliação supramencionado, produzido pela Academia Nacional 

de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos, agrega cientistas renomados e 

reconhecidos pela comunidade científica, e desde 1863 funciona como conselheiro nas 

                                                            
145  Disponível em: <www.funverde.com.br>. Pesquisa publicada em: 01/03/2014, acesso em: 

27/03/2016 

146  Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospect, News, THE NATIONAL ACADEMIES OF 

SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE, Division on Earth and Life Studies, Board on Agriculture and 

Natural Resources, Committee on Genetically Engineered Crops: Past Experience and Future Prospects 
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decisões do governo norte-americano. A conclusão acerca do cultivo e consumo dos 

alimentos geneticamente modificados, realizado a partir da avaliação de 

aproximadamente 1000 publicações científicas, além de 80 opiniões em audiências 

públicas e seminários onde foram analisados mais de 700 comentários enviados pela 

população. Concluiu que não foram encontradas diferenças para a segurança do 

ambiente entre as culturas e os alimentos geneticamente modificados quando 

comparados com os seus homólogos convencionais. O relatório também traz conclusões 

a respeito do consumo dos OGM e transgênicos para a saúde e concluiu que não há 

evidências de que os alimentos transgênicos causem obesidade, doenças 

gastrointestinais, diabetes, doenças renais, autismo, alergias ou cancro. 

Na Austrália, alguns Estados proibiram o cultivo de OGM, mas na maioria deles 

foram legalizados, permanecendo a proibição dos transgênicos no sul do país. A 

população do Japão se mostrou resistente aos OGM, mas apesar disso o país importa 

canola transgênica do Canadá, que, por seu tempo, produz canola modificada como 

matéria prima para produção de óleo de cozinha.  

O governo da Índia proibiu a berinjela transgênica que seria plantada em 2010, 

mas os agricultores foram incentivados ao cultivo de algodão geneticamente modificado 

da Monsanto, com resultados devastadores, conforme relatou a reportagem do jornal 

britânico Daily Mail. Aproximadamente 125 mil agricultores cometeram suicídio, 

devido à quebra de safra e enorme dívida adquirida com o plantio dos transgênicos. 

Na Tailândia, o país ficou dividido entre o incentivo e a oposição aos 

transgênicos. Realizaram experimentos com mamão papaya geneticamente modificado 

vindo do Havaí, mas as sementes começaram a contaminar plantações próximas e o 

cultivo foi suspenso. Hoje, a Tailândia produz alimentos orgânicos a preços altíssimos, 

com o objetivo de exportação para restabelecer a confiança internacional. Na contramão 

à produção de produtos orgânicos há também um crescente cultivo de transgênicos. 

Em países como a Alemanha, Hungria, Grécia, Bulgária, Luxemburgo, Irlanda, 

Ilha da Madeira e Suíça, o cultivo de plantas transgênicas e de animais e a venda de 

alimentos transgênicos foram proibidos. Em alguns desses países, alimentos que 

contenham transgênicos em sua composição devem ser identificados no rótulo. Na 

França e na Ilha da Madeira os OGM foram utilizados e posteriormente proibidos.  
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Os dez maiores líderes em implementação da biotecnologia agrícola do mundo 

no ano de 2015, conforme dados do Conselho de Informações sobre Biotecnologia,
147

 

são: Estados Unidos (soja, milho, algodão, canola, beterraba, alfafa, papaya, abóbora e 

batata); Brasil (soja, milho e algodão); Argentina (soja, milho e algodão); Índia 

(algodão): Canadá (canola, soja, milho e beterraba); China (algodão, papaya e álamo); 

Paraguai (soja, milho e algodão); Paquistão (algodão); África do Sul (soja, milho e 

algodão) e Uruguai (soja e milho). 

No Canadá, há incentivo às culturas transgênicas. A maior parte da canola, do 

milho e da soja produzidos são transgênicos. Na Espanha, o cultivo de milho 

transgênico representa 20% do total da produção. A República Tcheca, Eslováquia, 

Portugal, Romênia e Polônia plantam algum tipo de milho transgênico e nas Filipinas há 

cultivo de OGM. 

A União Europeia aprovou o cultivo de transgênicos, como batata e milho. A 

partir de 2015, os países integrantes do bloco econômico puderam optar pelo cultivo ou 

não dos alimentos geneticamente modificados, após conclusões observadas nos artigos 

científicos que explicitaram os resultados da investigação de dois relatórios referentes 

aos anos 1985-2000 e 2001-2010 da Comissão Europeia, confirmados no ano de 2013.  

Em artigo de revisão publicado no jornal científico Critical Reviews in 

Biotechnology, pesquisadores da Universidade de Perugia analisaram 1783 artigos 

científicos publicados durante dez anos, abrangendo todos os aspectos a respeito da 

segurança dos transgênicos, desde a relação das plantas cultivadas e sua interação com o 

meio ambiente, seus impactos e forma como elas podem afetar os animais ou seres 

humanos com as quais se alimentam.
148

 As conclusões desse artigo relataram que não 

foram detectados quaisquer malefícios ocasionados pelo uso de alimentos transgênicos 

por animais e seres humanos. Nesse sentido, constataram que todos os argumentos 

como a ocorrência de cânceres, más-formações congênitas, consequências graves para o 

equilíbrio dos ecossistemas e perdas para a biodiversidade, antes utilizados como 

contrários ao cultivo e consumo dos transgênicos, não possuíam fundamento científico. 

As pesquisas realizadas pela Comissão Europeia auxiliaram na aprovação de novas 

                                                            
147  Conselho de Informações sobre biotecnologia, dados retirados do site: Disponível em: 

<http://cib.org.br/biotec-de-a-a-z/infograficos/>. Consulta em: 27/03/2016. 

148  Artigo de Revisão (2013) – An overview of the last 10 years of genetically engineered crop 

safety research“ publicado no jornal científico “Critical Reviews in Biotechnology”. 
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culturas de importação e consumo por animais e seres humanos dos organismos 

geneticamente modificados, além do cultivo na União Europeia, que era muito 

questionado. 

Essas conclusões confirmaram em mais de vinte anos que os produtos 

geneticamente modificados foram rigorosamente e extensamente testados e analisados 

pela comunidade científica e pelas autoridades internacionais. Que a agricultura e os 

agricultores, as fileiras alimentares, a sociedade em geral e o ambiente têm benefícios 

com a utilização destes produtos biotecnológicos. 

A Alemanha, que aprovava o cultivo de batatas geneticamente modificadas, a 

partir de 2015, proibiu o cultivo de OGM. No entanto, mesmo com a opção 

individualizada de cada integrante da União Europeia, a maior parte desses países não 

pode rejeitar a venda de transgênicos. A Grã-Bretanha apoia os transgênicos, possui 

plantações experimentais de alguns alimentos, como a batata. Mas a população ainda 

fica apreensiva com os OGM e o Príncipe Charles se opõe aos transgênicos. Na 

Tailândia, a população se divide entre o apoio e oposição aos alimentos geneticamente 

modificados. Na África do Sul e na América do Sul tem aumentado o cultivo de 

transgênicos. 

No cenário mundial hoje os dez maiores líderes em implementação da 

biotecnologia agrícola do mundo no ano de 2015, conforme dados do Conselho de 

Informações sobre Biotecnologia
149

 são: os Estados Unidos, que lidera com a maior área 

plantada no mundo no ano de 2015, com 70,9%; em segundo lugar o Brasil com 44,2%; 

em terceiro lugar, a Argentina, com 24,5%; em quarto lugar a Índia, com 11,6%; o 

Canadá em quinto lugar, com 11,0%; em sexto lugar a China com 3,7%; em sétimo 

lugar o Paraguai 3,6%; em oitavo lugar o Paquistão, com 2,9%; o nono lugar à África 

do Sul com 2,3% e em décimo lugar o Uruguai, com 1,4% da área plantada no mundo 

com transgênicos. 

Pode-se constatar que os Estados Unidos permanecem pelo segundo ano 

subsequente em primeiro lugar em área plantada com transgênicos no cenário mundial. 

Apesar de manter a liderança, houve uma queda significativa neste percentual de 73,1% 

em 2014, para 70,9% no ano de 2015. Ocupando o segundo lugar pelo segundo ano 

consecutivo, o Brasil teve um considerável aumento da área cultivada de 42,2% no ano 

                                                            
149  Conselho de Informações sobre biotecnologia, dados retirados do site: http://cib.org.br/biotec-

de-a-a-z/infograficos/ consulta em: 20/09/2016 
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de 2014, para uma área de 44,2%, em 2015. Em terceiro lugar a Argentina, que no ano 

de 2014 tinha a área de 24,3%: também teve um aumento na área cultivada e agora 

conta com 24,5%. A Índia manteve o quarto lugar e o percentual de 11,6% nos anos de 

2014 e 2015 da área cultivada. Em quinto lugar, o Canadá, que em 2014 tinha 11,6% da 

área cultivada e caiu para 11,0%. Em sexto lugar a China, que no ano de 2014 tinha 3,9 

da área cultivada, agora em 2015 apresenta 3,7%. O Paraguai, em sétimo lugar, que no 

ano de 2014 tinha 3,9% e em 2015 apresenta 3,6% da área plantada com transgênicos. 

Para os outros países não foi possível realizar a comparação, uma vez que os dados não 

foram disponibilizados. 

O panorama mundial pode ser traçado, a partir da análise dos dados 

apresentados, onde os países desenvolvidos apresentaram uma queda no percentual das 

áreas plantadas com transgênicos no ano de 2015. Os países em desenvolvimento 

tiveram um crescimento nas áreas de cultivo. Em relação ao Brasil, houve um aumento 

de 2%, que se mostrou muito significativo, pois foi o país com maior crescimento de 

área cultivada com transgênico. 

Em 2015, o Brasil aumentou as exportações, segundo dados levantados pela IVE 

Agro/Cepea de quase todos os produtos. Em primeiro lugar o milho com 40,04%, 

seguidos do etanol com 32,05%, o óleo de soja com 27,96% e a soja em grão com 

18,89%. No ano de 2015 as exportações do milho voltaram-se principalmente para o 

continente asiático. O Vietnã importou 16,87%; o Irã importou 14,92%, a Coreia do Sul 

importou 10,23% e o Japão importou 9,34% da produção.  

Os países asiáticos também se destacaram na compra do óleo e da soja em grão, 

a Índia foi responsável pela compra de 47,82% de todo o óleo de soja exportado pelo 

Brasil; seguidos da China que comprou 12,05% e Bangladesh, 9,10% da produção.  

Em relação a soja em grãos, a venda para China cresceu em 2015 e atingiu 

75,24% das exportações brasileiras. Quanto ao farelo, 22,91% das exportações se 

destinaram aos Países Baixos, 13,26% para Indonésia, 10,70% à França, e 10,46% à 

Alemanha. As estatísticas apresentadas pelo Conselho de Informações sobre 

Biotecnologia150 mostram que houve um aumento em 2015 na aprovação do uso de 

organismos geneticamente modificados no Brasil, o que pode ter contribuído para o 

aumento das áreas de cultivo de OGM no território nacional. Após os estudos 
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realizados, percebeu-se que as principais questões suscitadas a respeito do plantio e do 

consumo passam historicamente pela organização do trabalho no campo, através das 

ligas camponesas, da intervenção da igreja católica até da criação dos sindicatos rurais e 

todos os problemas relacionados à economia interna e externa do país e as exportações. 

Ressalta-se que os dez maiores líderes no ranking mundial em implementação 

das biotecnologias agrícolas que tiveram a maior área plantada com transgênico no ano 

de 2015, conforme dados do Conselho de Informações sobre Biotecnologia, são os 

Estados Unidos, o Brasil, a Argentina, a Índia, o Canadá, a China, o Paraguai, o 

Paquistão, a África do Sul e o Uruguai. 

Os Estados Unidos ocupa hoje o primeiro lugar no ranking mundial, pelo 

segundo ano consecutivo, com a maior área cultivada de transgênicos, e divulgou 

através da Academia Nacional das Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados 

Unidos, um estudo de 30 anos, o qual declarou que o consumo de OGM e transgênico, 

bem como a aplicação das novas biotecnologias agrícolas é seguro. O relatório concluiu 

que não há evidências de que os alimentos transgênicos causem obesidade, doenças 

gastrointestinais, diabetes, doenças renais, autismo, alergias ou cancro, após a realização 

de avaliações, de publicações científicas e audiências públicas. 

A União Europeia concluiu após vinte anos de pesquisas que não foram 

detectados quaisquer malefícios ocasionados pelo uso de alimentos transgênicos por 

animais e seres humanos. Nesse sentido, constataram que todos os argumentos como: a 

ocorrência de cancros, má-formação congênita, consequências graves para o equilíbrio 

dos ecossistemas e perdas para a biodiversidade, antes utilizados como contrários ao 

cultivo e consumo dos transgênicos, não possuem fundamento científico, as pesquisas 

realizadas pela Comissão Europeia, auxiliaram na aprovação de novas culturas de 

importação e consumo por animais e seres humanos dos organismos geneticamente 

modificados, além do cultivo na União Europeia que era muito questionado. Afirmam 

ainda que os produtos geneticamente modificados foram rigorosamente, extensamente 

testados, analisados pela comunidade científica e pelas autoridades internacionais. A 

agricultura e os agricultores, as fileiras alimentares, a sociedade em geral e o ambiente 

têm benefícios da utilização destes produtos biotecnológicos. 

Atualmente, a preocupação com o plantio e o consumo passam pelas questões da 

implementação das novas tecnologias no campo, pois assumindo os organismos 

geneticamente modificados esses ainda deixam em dúvida os malefícios ou não à saúde 
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e a biodiversidade, as pesquisas científicas ainda não possuem consenso por algumas 

publicarem que os OGM não causam nenhum mal à saúde.  

Mesmo com mais de trinta anos de pesquisas e avanços proporcionados pelos 

organismos geneticamente modificados, cada país têm se posicionado de uma forma 

frente aos benefícios e malefícios dos OGM, o que acarreta diferentes variações 

legislativas em todos os países do mundo e diferentes pontos de vistas em relação aos 

transgênicos provocando complicações acerca das regras de exportação de alimentos e 

acerca da segurança alimentar. 

No entanto, pode-se concluir que com os interesses econômicos históricos de 

latifundiários, de empresas transnacionais, das empresas ligadas ao capital financeiro, 

que atuam no campo brasileiro, prevalecem os interesses econômicos e a pressão 

política do segmento do agronegócio, para um crescente aumento da produtividade no 

campo, a qualquer custo, objetivando o aumento do lucro, sem preocupação com a 

segurança alimentar e as consequências com o uso de produtos oriundos de 

modificações genéticas.  

A partir das estatísticas apresentadas pode-se perceber que os países 

desenvolvidos diminuíram suas áreas de cultivo de OGM, enquanto os países em 

desenvolvimento aumentaram suas áreas de plantio. Isso pode ser comprovado através 

do índice de exportações do Brasil para esses países. 

Em linhas gerais, a Lei de Biossegurança instituiu as normas de segurança e os 

mecanismos de fiscalização para aplicação e utilização de técnicas de engenharia 

genética no país. Atividades estas que o cultivo, manipulação, transporte, 

comercialização, consumo, liberação e descarte de organismos geneticamente 

modificados. As principais questões suscitadas com esse estudo referem-se às dúvidas 

quanto a extensão e os limites das competências dos órgãos públicos para a liberação de 

transgênicos no meio ambiente, o controle e a fiscalização das pesquisas que são 

realizadas, a produção de sementes transgênicas em território nacional, a discussão 

quanto à propriedade industrial relacionada às sementes geneticamente modificadas e a 

cobrança de royalties, assim como, a segurança alimentar desses alimentos modificados 

geneticamente. 

O que se questiona acerca dos interesses econômicos é se vale a pena a 

utilização de organismos geneticamente modificados para o aumento crescente da 

produtividade no sistema agroalimentar em detrimento das normas e princípios 
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constitucionais que asseguram o direito à saúde e os direitos e garantias fundamentais 

da população e a conservação da biodiversidade. 
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21. O Parlatino e os Direitos Humanos: Uma Perspectiva Comparativa entre a 

Década de 1970 e a Atualidade (2010-2016) 

 

 

Mariah Freitas Monteiro
151

 

 

 

Resumo: O presente trabalho centra-se no exame da atuação do Parlamento Latino-Americano e 

Caribenho, o Parlatino, com relação aos direitos humanos. O Parlatino surgiu e se institucionalizou num 

período político conturbado da América Latina, entre a metade da década de 1960 e fim da década de 

1980, época na qual ditaduras militares se instalaram em diversos países da região. Com efeito, durante os 

anos 1970, a defesa da democracia e dos direitos humanos constituía-se numa questão fulcral do rol de 

discussões da instituição, frequentemente correlacionadas com a integração regional – escopo de atuação 

do Parlatino. Atualmente, num período em que se encontram consolidadas as democracias nos países 

latino-americanos, verifica-se que a questão dos direitos humanos continua a ocupar a agenda da 

instituição. Visto a permanência do tema, o objetivo deste trabalho é analisar comparativamente as pautas 

de discussão do Parlatino da década de 1970 e, mais recentemente, do período entre 2010 e 2016, no que 

diz respeito à presença da questão dos direitos humanos, visando melhor compreender as demandas de 

cada época, bem como as formas com as quais a instituição lidou com o tema em cada uma delas. 

 

Palavras-chave: Parlatino; Direitos Humanos; América Latina. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Parlamento Latino-Americano e Caribenho, o Parlatino, é um organismo cujo 

propósito é promover a integração regional. Atualmente conta com 22 dos países-

membros e está sediado na capital do Panamá. Foi criado em Lima, capital do Peru
152

, 

em dezembro 1964, momento politicamente conturbado na América Latina, sobretudo 

no Cone Sul, pois o Brasil sofrera um golpe militar naquele ano, enquanto Chile, 

Uruguai e Argentina também vivenciavam tensões políticas que tiveram como 

desdobramento golpes militares na década seguinte. Justamente na década de 1970, o 

Parlatino iniciava sua atuação e consolidação enquanto organismo político. No decorrer 

dos regimes militares na América Latina, os governos ditatoriais assumiram posturas 

predatórias, utilizavam forças paraestatais que tinham como objetivo promover diversos 

                                                            
151 Licenciada em História pela UFG, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História-UFG; 

bolsista CAPES. 
152 Esse dado está contido no Tratado de Institucionalização do Parlamento Latino-Americano. 

Disponível em <http://www.parlatino.org/pdf/documentos/tratado-institucionalizacion-parlatino.pdf>. 

Último acesso em junho de 2015. 
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crimes contra civis, como sequestros, torturas, estupros e assassinatos. Tal contexto não 

passou despercebido pelo Parlatino e, por isso, o seu eixo de atuação passou a abranger 

como pauta fulcral a defesa da democracia e dos direitos humanos, portanto, tais 

questões passaram a compor juntamente com a integração regional o escopo da 

instituição. Assembleias organizadas pelo Parlatino na década de 1970 repercutiram 

justamente pelos discursos que denunciavam o terrorismo de Estado que vigorava nos 

regimes militares da América Latina. 

Atualmente, findadas as ditaduras militares na região e retomada a democracia, 

verifica-se que a questão dos direitos humanos permanece nas pautas do Parlatino. Tal 

questão é contemplada por algumas das Leis Marco, que são projetos de lei (PLs) 

elaborados pela instituição que, depois de discutidos e aprovados, seguem como 

sugestão para os países-membros e, por isso, esses PLs têm por finalidade a abordagem 

de tópicos relacionados às principais demandas na região.  

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é comparar a atuação do Parlatino no 

que diz respeito aos direitos humanos, na década de 1970 e na atualidade, visando a 

compreender melhor por que os países da região ainda deixam a desejar no que tange a 

esse tema. Para tanto, este trabalho foi dividido em três partes. Primeiramente, 

analisaremos questões relativas a algumas assembleias organizadas, ou com 

participação, pelo Parlatino, ocorridas na década de 1970, nas quais o tema direitos 

humanos é avultado, haja vista que as ditaduras militares vigentes na época em 

diferentes países do continente afrontavam tais garantias. Verificaremos como 

decorreram discussões sobre o referido tema nessa instituição através das repercussões 

que esses eventos obtiveram em telegramas trocados por embaixadas dos Estados 

Unidos em diversos países e ainda na imprensa através de dois jornais mexicanos: El 

Informador e El siglo de Torréon. Em seguida, para melhor compreender a postura do 

Parlatino quanto à questão dos direitos humanos atualmente, analisaremos o conteúdo 

de alguns projetos de lei elaborados pela instituição que abordam temas que permeiam 

tal questão. Por último, nas considerações finais, buscaremos estabelecer um panorama 

comparativo da atuação do Parlatino quanto aos direitos humanos nas duas épocas. 

 

AS ASSEMBLEIAS DO PARLATINO NA DÉCADA DE 1970 

 

Em fevereiro de 1975, aconteceu a VII Assembleia Ordinária do Parlatino, na 

capital venezuelana Caracas. As discussões no evento estiveram voltadas para o Chile, 
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país que desde 1973 vivia sob regime militar de autoritarismo extremo. Vários 

telegramas sobre o evento foram enviados pela embaixada dos Estados Unidos em 

Caracas para Secretaria de Estado de Washington, dos quais trataremos de um 

especificamente que consiste em um relato detalhado sobre como a questão chilena 

esteve entre as principais pautas do evento. De acordo com o telegrama
153

, duas 

resoluções sobre a situação do Chile foram colocadas para votação. Uma delas 

apresentava um conteúdo comedido que advogava pelo restabelecimento do Parlamento 

chileno e a libertação de todos os parlamentares chilenos presos pelo regime militar, ao 

passo que a outra assumia um caráter mais enérgico ao repudiar a violação dos direitos 

humanos, expressada pelos crimes de Estado como assassinatos, prisões por razões 

políticas, tortura, estabelecimento de campos de concentração, proibição de partidos 

políticos e julgamentos militares. Apesar da situação caótica no Chile, a resolução mais 

branda foi a vencedora, e essa decisão se deveu principalmente aos votos de delegados 

de Argentina e Brasil, frustrando assim as expectativas quanto à atuação incisiva do 

parlamento contra o descumprimento dos direitos humanos. 

Quatro anos mais tarde, na capital colombiana Bogotá, no ano de 1979, o 

Parlamento Latino-Americano esteve reunido com diversos políticos, incluindo exilados 

pelas ditaduras militares da América Latina, por ocasião da I Assembleia Política 

Continental, que aconteceu entre 16 e 20 de abril. O mexicano vinculado ao Partido 

Revolucionário Institucional, Victor Manzanilla Schaffer, era, havia dois anos, 

presidente do Parlatino. Ele finalizaria o seu mandato naquele ano, mas antes que o 

fizesse esteve presente no evento. A sua participação foi marcante pelo discurso 

enérgico que fez sobre a defesa da democracia e dos direitos humanos na América 

Latina. A presença do presidente do Parlatino nesse evento também foi tema de 

telegramas endereçados principalmente à Secretaria de Estado de Washington, desta vez 

tendo como remetente a embaixada estadunidense de Bogotá. 

Esse telegrama
154

 destaca que Victor Manzanilla Schaffer, ao abordar a questão 

da violação dos direitos humanos, atacou incisivamente o governo dos Estados Unidos, 

                                                            
153 Este documento foi originalmente classificado como uso limitado oficial e atualmente se encontra 

desclassificado, e pode ser acessado online. Disponível em 

<https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=90709&dt=2476&dl=1345>. Último acesso em agosto de 

2016. 

154 Este documento é desclassificado, está endereçado principalmente à Secretaria de Estado de 

Washington, mas também para as Embaixadas dos Estados Unidos em Cidade do México, Buenos Aires e 
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argumentando que as ditaduras militares da América Latina recebiam apoio econômico 

e militar de Washington. O mexicano ironizou as declarações feitas por esse governo 

relacionadas ao respeito pelos direitos humanos, colocando-as à prova ao afirmar que o 

país continuava a apoiar ditaduras neofascistas que submetiam cidadãos chilenos, 

argentinos, uruguaios e nicaraguenses a prisões, assassinatos e torturas. As declarações 

de Manzanilla Schaffer buscavam atingir diretamente o então presidente dos Estados 

Unidos, Jimmy Carter, uma vez que a tônica da campanha eleitoral do mesmo foi a 

defesa dos direitos humanos. De acordo com o referido telegrama, não foi o então 

presidente do Parlatino o único a tecer críticas direcionadas ao governo dos Estados 

Unidos, também delegados argentinos e nicaraguenses – que naquele momento se 

encontravam exilados – condenaram a política estadunidense para a América Latina. 

Houve destaque no documento para três delegados que participavam do evento, 

e dentre eles o colombiano Jorge Mario Eastman, então presidente da Câmara 

Colombiana de representantes e que viria a se tornar presidente do Parlatino naquele 

mesmo ano, quando acabasse o mandato se Schaffer em julho. Eastman também teria 

criticado a Organização dos Estados Americanos (OEA), alegando que violações dos 

princípios mais elementares do respeito pelos indivíduos e a vontade popular eram 

recorrentemente ignoradas pela instituição. 

No mesmo ano da I Assembleia Política Continental, entre 16 e 18 de julho 

aconteceu, na Cidade do México, a IX Assembleia do Parlatino. Em uma reportagem
155

 

publicada dias antes do começo do evento, El informador destacou tópicos mais 

importantes que faziam parte da pauta do evento, dentre os quais estavam os direitos 

humanos e a situação da democracia na América Latina. Novamente estes assuntos 

ocupavam o foco das discussões dentro do Parlatino, sendo pauta dessa Assembleia 

ordinária de 1979. O evento repercutiu também em El Siglo de Torréon. 

Os dois referidos jornais mexicanos publicaram, no dia de abertura da IX 

Assembleia do Parlatino, reportagens com trechos idênticos
156

 que destacavam a 

                                                                                                                                                                              
Manágua. Disponível em: <https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=12702&dt=2776&dl=2169>. 

Último acesso em agosto de 2016. 
155 Reportagem publicada em 13 de julho de 1979 (página 13). Disponível em: 

<http://hemeroteca.informador.com.mx/>. Último acesso em agosto de 2016.  

156 No jornal El Siglo de Torréon a publicação foi feita em 17 de julho de 1979 (página 1). Disponível em: 

<http://h.elsiglodetorreon.com.mx/Default/Scripting/ArticleWin.asp?From=Archive&Source=Page&Skin

=ElSiglo&BaseHref=EDT/1979/07/17&PageLabelPrint=1&EntityId=Ar00118&ViewMode=HTML>. 

Último acesso em agosto de 2016. Em El informador a publicação foi feita em 17 de julho de 1979 

(página 11). Disponível em: <http://hemeroteca.informador.com.mx/>. Último acesso em agosto de 2016.  

https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=12702&dt=2776&dl=2169
http://hemeroteca.informador.com.mx/
http://hemeroteca.informador.com.mx/
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abordagem que o evento deu à questão da ditadura na Nicarágua a partir de uma 

declaração de Manzanilla Schaffer sobre o assunto. Ele era o então presidente do 

Parlatino, cujo mandato se encerraria logo após o término do evento. De acordo com 

ambas notas, o presidente do Parlatino teria afirmado que “o genocídio na Nicarágua 

seria um estigma para todos aqueles que apoiaram o ditador Somoza”. No último dia da 

assembleia, El informador ainda deu destaque para outro discurso de Manzanilla. 

Segundo a publicação
157

, o mexicano afirmava que a integração latino-americana que 

era o objetivo do Parlatino serviria para ir – entre outras coisas – contra as hegemonias e 

os governos que aprisionam e assassinam. 

A partir dessas fontes da imprensa mexicana verifica-se a permanência das 

denúncias contra as ditaduras militares por parte do Parlatino. O empenho da instituição 

quanto à defesa da democracia na América Latina, bem como dos direitos humanos, 

havia se preservado. O tom enérgico de Manzanilla era condizente com as injustiças que 

vigoravam na América Latina, as quais o Parlatino se propunha a combater. O Parlatino 

havia firmado um compromisso com as causas urgentes da época, e se esforçava para 

manter-se coerente com o mesmo, como confirmam as repercussões sobre a IX 

Assembleia da instituição. 

De uma forma geral, as fontes aqui analisadas apresentam uma atmosfera 

politicamente plural no Parlatino durante a década de 1970. Dentre os membros desse 

Parlamento figurava a coexistência de diversas vertentes políticas, entretanto, de acordo 

com os eventos aqui analisados, fica perceptível que a postura política do presidente era 

essencial para determinar a entonação predominante de tais eventos. Na VII Assembleia 

do Parlatino, houve a substituição de Arturo Hernandéz Grisanti, membro da Ação 

Democrática venezuelana, pelo peronista Italo Luder. Essa assembleia foi marcada pela 

adoção de uma postura branda de retaliação à ditadura chilena, em detrimento de 

medidas contundentes que apresentariam enfaticamente o repúdio do Parlatino em 

relação à situação que vivia o Chile, conferindo assim à instituição um papel expressivo 

na defesa da democracia e dos direitos humanos. 

Em contrapartida, a I Assembleia Política Continental revelou que o Parlatino 

vivia novos ares, enquanto presidido pelo mexicano Victor Manzanilla Schaffer, 

integrante do Partido Revolucionário Institucional (PRI). O repúdio às ditaduras 

                                                            
157 Reportagem publicada em 19 de julho de 1979 (páginas 1 e 3). Disponível em: 

<http://hemeroteca.informador.com.mx/>. Último acesso em agosto de 2016.  

http://hemeroteca.informador.com.mx/
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militares da América Latina foi energicamente verbalizado durante as sessões do 

evento, não apenas pelo então presidente, como também por outros delegados presentes. 

A rejeição expressa nesse evento, entretanto, não foi reservada somente aos ditadores da 

América Latina, mas também àqueles que negligenciavam as atrocidades das ditaduras e 

colaboravam com esses governos militares. A OEA foi diversas vezes acusada de 

ignorar o fato de que países latino-americanos viviam sob ditaduras que violavam os 

direitos humanos. E tal crítica foi igualmente atribuída aos Estados Unidos, com o 

agravante de que estes teriam ainda atuado como colaboradores de tais governos. 

Os discursos de membros do Parlatino que atacaram os Estados Unidos, 

sobretudo os de Manzanilla Schaffer, buscavam afirmar que não estavam convencidos 

pela imagem de “defensor dos direitos humanos” que o governo dos Estados Unidos 

buscava atribuir a si mesmo – forjada principalmente pela campanha eleitoral de Carter, 

como enfatiza a historiadora Rosemary Foot: 

 

In the mid-1970s, Jimmy Carter decided to make human rights a central part 

of his electoral appeal. In the debate on foreign policy with the incumbent 

president, Gerald R. Ford, Carter referred on seven occasions to the military 

coup in Chile and subsequent human rights abuses. He was so identified with 

the cause of human rights in Latin America that, on election eve, with his 

victory virtually guaranteed, members of the Uruguayan military regime 

abruptly left an election party held in the US Embassy. (2010, p. 457) 

 

Ainda que o potencial persuasivo do discurso da defesa dos direitos humanos 

tenha tido êxito, desdobrando-se inclusive na eleição de Carter para presidente dos 

Estados Unidos, os delegados do Parlatino buscaram enfatizar que o país não romperia 

facilmente, tampouco de imediato, com o estigma que carregavam consigo de grandes 

apoiadores e patrocinadores das ditaduras militares na América Latina. Tais regimes 

ditatoriais que abrigavam prisões, torturas e assassinatos por motivos políticos ainda 

vigoravam na região em diversos países, e o apoio estadunidense foi mais que 

financeiro, pois as técnicas de violência utilizadas nas práticas terroristas adotadas pelos 

Estados ditatoriais foram muitas vezes fruto de treinamento dado pelos Estados Unidos, 

como aponta McSherry: 

 

U.S. national security doctrine and training were imparted to tens of 

thousands of Latin American officers through U.S. training centers (such as 

the Army School of the Americas) and in-country Mobile Training Teams 

(MTTs), equipped and financed through Military Assistance Programs 

(MAP) and, later, International Military Education and Training (IMET). (...) 

MTTs specializing in counterinsurgency warfare advocated unconventional 

tactics such as subversion, sabotage, and terrorist activities against 

insurgents. The diffusion of the new security doctrine andorganizational 

model was accompanied by massive U.S. expenditures to reshape the 
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hemispheric security architecture and mobilize its partners in a U.S.-led 

anticommunist crusade. (MCSHERRY, 2005, p.17) 

 

Nesse sentido, soava artificial, ao menos incoerente, que os Estados Unidos, 

então árduos defensores dos direitos humanos, nada fizessem para combater ditaduras 

militares que eles haviam apoiado e patrocinado.  

Em vista disso, é possível inferir que os eventos aqui abordados evidenciam um 

esforço constante do Parlatino em manter seu compromisso institucional com a 

restauração da democracia e a defesa dos direitos humanos, atuando como denunciante 

dos governos da América Latina que violavam essas garantias. Em suas assembleias, o 

organismo promoveu fóruns de debate sobre a situação da região num período em que 

poucos recursos existiam para dar voz aos silenciados pela repressão, e ademais os 

governos militares buscavam ocultar suas facetas criminosas, e o governo dos Estados 

Unidos eufemizar o apoio que lhes dava. 

 

AS LEIS MARCO 

 

As Leis Marco, tal como mencionamos anteriormente, são projetos de lei 

elaborados pelo Parlatino, cujo objetivo é seguir como sugestão para as nações que 

fazem parte da instituição, com a ressalva de que sejam adaptados à realidade do país 

que as adotar. Elas começaram a ser elaboradas na década de 1990, mas aqui 

abordaremos algumas das mais recentes voltadas para amenizar diversos tipos de 

problemas comuns aos países da América Latina que sinalizam para transgressão dos 

direitos humanos na região, como os direitos à vida, à liberdade e à segurança pessoal; a 

igualdade perante a lei; a proteção contra discriminação; o direito à instrução gratuita 

nos níveis básicos etc.  

Começaremos pela questão da violência contra as mulheres, pelo fato de esta ser 

o mais expressivo dos exemplos de como a discriminação e a inferiorização da mulher 

estão presentes nas sociedades latino-americanas e caribenhas atuais. Estatísticas 

apontam que se trata de um problema grave da região, de acordo com um informe, 

apresentado à Relatora da ONU, sobre Violência contra a mulher: 

 

(…) el patrón mundial de feminicidios/femicidios refleja que 66 mil mujeres 

perdieron la vida por el hecho de ser mujeres entre 2004 y 2009, lo que 

representa el 17% de todas las muertes por homicidios (396 mil). Más de la 

mitad de los 25 países con tasas altas y muy altas se encuentran en América 

Latina y el Caribe: 4 en el Caribe, 4 en Centroamérica y 6 en Sudamérica. 

(MANJOO, 2015, p.4) 
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Esta questão é abordada pelo Parlatino através do projeto de lei (PL) Ley Marco 

para la Protección a las Mujeres y Niñas contra la Violencia Feminicida (2012), que 

trata a violência contra a mulher de modo aprofundado e bem fundamentado, 

apresentando a complexidade do problema, como, por exemplo, ao especificar as 

diversas formas que esse tipo de violência assume, ou ainda quando assinala a 

existência de vítimas diretas e indiretas. Ademais, ao conteúdo desse projeto de lei estão 

inseridas questões relativas à prevenção, à punição e à formação de pessoal para atender 

às vítimas.  

Além das mulheres, os imigrantes também constituem, por vezes, alvos de 

processos de discriminação e ainda exclusão na América Latina e no Caribe. E, para 

contemplar esse grupo, o Parlatino elaborou o Proyecto de Ley Marco sobre Migración 

en América Latina y el Caribe: Trabajadores, familias y grupos vulnerables (2014), 

este visa a humanizar as relações da região no que se refere aos seus emigrantes, 

garantindo-lhes respeito aos direitos humanos e trabalhistas, facilitando a sua inserção 

no mercado de trabalho, com o objetivo de estabelecer integração regional, a partir de 

diretrizes que facilitem a migração na região. A relevância desse projeto de lei é 

endossada por alguns casos, como o da República Dominicana, onde “muitas pessoas de 

ascendência haitiana continuaram sendo apátridas depois que, em 2013, uma sentença 

do Tribunal Constitucional lhes retirou a nacionalidade dominicana de forma arbitrária e 

retroativa.” (ANISTIA INTERNACIONAL, 2016, p.28), ou o da Venezuela, em 2015, 

de onde foram deportados “quase 2.000 cidadãos colombianos, inclusive refugiados e 

pessoas em busca de asilo, (...) sem que tivessem a oportunidade de contestar sua 

expulsão ou juntar seus pertences. Houve alguns casos em que crianças foram separadas 

de seus pais.” (ANISTIA INTERNACIONAL, 2016, p.28). 

Existe ainda um PL direcionado à população afrodescendente, a Ley Marco para 

afrodescendientes (2013), que aborda tópicos sobre o combate à discriminação racial e 

em prol a educação inclusiva. O texto desse projeto destaca, dentre os seus objetivos 

principais, promover a igualdade racial e colaborar para erradicar todas as formas de 

discriminação contra afrodescendentes, por meio de ações dos setores público e privado 

que garantam o cumprimento das normas internacionais de direitos humanos relativos à 

igualdade de direitos. Ainda existe ênfase para que os países incluam informações sobre 

distintos grupos étnicos, como os afrodescendentes em seus censos – uma questão 

importante que está em consonância com apontamentos contidos em um documento de 
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organização do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que 

sublinha que a escassez de dados quanto à situação dessas populações na América 

Latina: 

 

(…) impiden conocer con precisión las características más básicas de la 

población afrodescendiente, tales como el número de personas que la 

componen o cuáles son sus niveles de bienestar y de acceso a la educación y 

la salud, así como otras cuestiones vinculadas con la seguridad y el acceso a 

la justicia. (SAVINO, 2010, p.358) 

 

Contudo, esse PL foi elaborado de maneira extremamente superficial, estando 

muito aquém das demandas a que se propõe e dos demais projetos de lei da instituição, 

que em geral apresentam embasamento teórico consistente, argumentação extensa e 

diretrizes claras. O texto da Ley Marco para afrodescendentes carece de mais detalhes 

sobre a realização de seus objetivos e melhores definições dos assuntos que trata, pois 

são diversos os problemas relativos a essa parte da população, como, por exemplo, a 

“discriminação institucionalizada”, isto é, quando os organismos estatais reproduzem o 

preconceito racial. E, segundo o documento anteriormente citado do PNUD, a terceira 

maior ameaça ao cumprimento dos direitos dos afroandinos é: “Perfil racial e incitación 

al odio, violencia policial, cárceles” (SÁNCHEZ, p.154). O Estado também falha pela 

negligência no âmbito legislativo, e o Chile apresenta o caso mais expressivo, pois “(...) 

no cuenta hasta la actualidad con legislación ni instancias institucionales orientadas al 

reconocimiento de los derechos del pueblo afrodescendiente.” (BECERRA et al., p.78), 

não obstante: 

 

En todos los países de América Latina se observa una brecha de concreción 

entre el texto de los pactos y los convenios internacionales relacionados con 

los derechos de la población afrolatinoamericana, firmados por los países de 

la región, y el cumplimiento real y efectivo de sus disposiciones en cada uno 

de esos países. (SAVINO, 2010, p.358) 

 

Nesse sentido, é relevante que os projetos de lei do Parlatino dediquem maior 

atenção à questão dos afrodescendentes, tendo em vista que a situação de exclusão e 

marginalização em que estes se encontram contribui para que estejam em posição 

desfavorável inclusive economicamente, como enfatiza Oakley (2001 apud SANCHÉZ, 

2010, p.118): 

 

No hay duda alguna [de] que la vasta mayoría de afrolatinos se encuentra 

entre los más pobres de la región. Los perfiles sociales, económicos y 

políticos de las repúblicas de América Latina dan fe de la patente falta de 

acceso de los afrolatinos a las jerarquías más altas de las sociedades en las 

que viven. 
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As causas indígenas, por outro lado, parecem ser priorizadas em relação às dos 

negros, pois são tema de três PLs da instituição. O Proyecto de Ley Marco para la 

Educación Intercultural Indígena (2011) é o primeiro deles e advoga por um formato de 

educação que abranja a diversidade étnica dos países latino-americanos com enfoque na 

educação indígena. Atualmente, muitas são as falhas em relação ao sistema educacional 

dos países latino-americanos no que tange à população indígena, e o documento da 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) enfatiza que essa 

população é afetada por uma discriminação estrutural que se manifesta nas instituições 

educativas de diversas formas, como, por exemplo: 

 

(...) oferta de serviços muito abaixo dos mínimos recomendados em 

comparação com os proporcionados a outros setores da população, 

dificuldades de acesso geográfico, infraestrutura deficiente, ausência de 

políticas educacionais culturalmente adequadas e falta de mecanismos de 

participação efetiva das comunidades nos projetos e processos de ensino e 

aprendizagem. (CEPAL, 2014, p.98) 

 

Esse projeto de lei busca eliminar esses déficits e ainda outros, uma vez que 

evoca um formato de educação embasado na diversidade e interculturalidade, que visa a 

estabelecer como componente curricular o resgate de idiomas e de aspectos culturais de 

povos indígenas. Ademais, tem como objetivo garantir acesso à educação em todos os 

níveis: básico, médio e superior. 

Outra questão abordada por um PL é a dos idiomas indígenas. A Ley Marco 

para Rescatar, Preservar y Promover los idiomas indígenas nacionales foi elaborada 

em 2012 e prevê desde então instaurar políticas públicas relativas à preservação dos 

idiomas indígenas, além da obrigatoriedade do estabelecimento, por parte das 

instituições de caráter público, de programas diversos que atendam aos indígenas em 

seus próprios idiomas. Esse projeto estabelece apontamentos relativos à exclusão desses 

povos da esfera pública, e busca solucionar o problema através de medidas que lhes 

garantam o acesso a serviços públicos de forma autônoma, visando a assegurar a 

dignidade desses povos. 

Outro projeto de lei, intitulado Ley Marco sobre consulta previa e informada a 

los pueblos originarios y comunidades indígenas (2013), busca incluir os indígenas nas 

decisões relacionadas aos seus territórios e terras a serem tomados pelo Estado, visando 

ao diálogo com essas populações, no qual as propostas sejam apresentadas de maneira 

clara, e se preciso com o suporte de intérprete a ser escolhido pelos próprios indígenas. 

O conteúdo desse projeto ainda sinaliza para a responsabilização do Estado quanto aos 
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danos causados aos povos e comunidades indígenas – advindos de medidas tomadas 

sem consulta prévia e diálogo –, e para a obrigatoriedade de medidas de reparação dos 

mesmos. Esse projeto é bastante pertinente, uma vez que “Os povos indígenas 

continuaram sendo removidos à força de suas próprias terras por atores estatais e não 

estatais – como empresas e proprietários de terras – em nome do desenvolvimento 

econômico.” (ANISTIA INTERNACIONAL, 2016, p.29). 

Por último, analisaremos um PL direcionado para formas de violação dos 

direitos humanos, para as quais o Estado colabora diretamente nos países latino-

americanos e caribenhos. O Proyecto de profesionalización de fuerzas de Seguridad 

Ciudadana en el marco de las conflictividades sociales del siglo 21 (2014) é uma Lei 

Marco que busca suprir falhas graves que os países da região enfrentam quanto à 

segurança pública, muitas das quais são desdobramento de políticas de segurança 

defasadas que implicam a formação de uma polícia despreparada que atua em um 

modelo repressivo. 

Segundo uma pesquisa de 2008 sobre violência policial, com 32.853 

entrevistados em 20 países diferentes da região, desenvolvida pelo Latin America Public 

Opnion Project (LAPOP), da Universidade de Vanderbilt: reportaram ter sofrido maus-

tratos por parte da polícia, nos últimos doze meses em cada país, entre 8,2% e 1,7% e, 

na maioria dos países, afirmou ter sofrido violência policial uma porcentagem maior ou 

igual a 4%. Outra pesquisa, do mesmo ano e organizada pela mesma instituição, sobre 

confiança na polícia, realizada com 34.320 pessoas de 21 países latino-americanos, 

revelou que: 

 

Cerca del 44 por ciento de los entrevistados a nivel regional dijeron que su 

policía local está involucrada en la delincuencia, mientras que solamente el 

38 por ciento dijo que la policía protegía a los ciudadanos. El resto (18 por 

ciento) dijo que la policía no protegía a la gente, pero que tampoco estaba 

involucrada en actividades criminales. (CRUZ, 2008, p.2) 

 

O Relatório anual da Anistia Internacional de 2015-2016 afirmou que “O uso 

excessivo da força pela polícia e outras forças de segurança foi registrado em países 

como Bahamas, Brasil, Chile, Equador, Guiana, Jamaica, República Dominicana, 

Trinidad e Tobago e Venezuela” (2016, p.26). E outros dados apontam que no Rio de 

Janeiro, estado brasileiro, “entre 2005 e 2014, foram registrados (...) 8.466 ‘homicídios 

decorrentes de intervenção policial’, sendo 5.132 somente na capital.” (ANISTIA 

INTERNACIONAL, 2015, p.31). 
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Uma vez que a polícia tem a função objetiva de promover a segurança dos 

cidadãos, ela passa a atuar como organismo predatório, e a autoridade conferida a esta 

instituição se desloca do âmbito da segurança para o da repressão, fortalecendo a tensão 

entre setores da sociedade. O Estado através da polícia viola os direitos humanos, e a 

atuação deste organismo na América Latina é responsável por uma forma de “fronteira” 

que afasta o Estado da População, culminando em questionamentos quanto à 

legitimidade do primeiro. 

Os projetos de lei que aqui citamos exemplificam a forma com que o Parlatino 

tem atualmente trabalhado no que concerne à pauta dos direitos humanos, e neles foi 

verificado que o empenho da instituição quanto a essa pauta ocorre por meio de 

sugestões legislativas para seus países-membros. De forma geral, as Leis Marco aqui 

abordadas apresentam que a transgressão dos direitos humanos na região em muito está 

relacionada com as desigualdades sociais que alcançam níveis extremos na América 

Latina e no Caribe. Nesse sentido, o organismo em questão busca propor medidas, 

através do âmbito legislativo, visando a diminuir a desigualdade social na região, com o 

objetivo também de garantir o respeito aos direitos humanos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atuação do Parlatino que aqui examinamos demonstra empenho da instituição 

com relação ao cumprimento dos direitos humanos, ainda que com limitações e certa 

superficialidade em alguns momentos. Ademais, as análises e reflexões de fontes 

desenvolvidas neste trabalho revelam que as demandas relativas aos direitos humanos 

de cada época que nos propusemos a analisar, bem como a forma com que o Parlatino 

as abordou, possuem configuração bastante distinta. Na década de 1970, o enfoque foi a 

denúncia dos crimes que os governos militares cometeram com apoio internacional dos 

Estados Unidos, ao passo que atualmente a instituição busca sugerir aos países-

membros legislações que amenizem a extrema assimetria social que, na verdade, se trata 

de uma convergência de “fronteiras” políticas, econômicas, culturais, étnicas e de 

gênero presentes nos países latino-americanos, pois estas têm como desdobramento a 

via de processos de marginalização, exclusão e inferiorização de grupos humanos, que 

corroboram para que os direitos humanos não sejam respeitados. O Estado se mostra 

ineficaz e, para amenizar tais problemas, assume uma postura negligente e até mesmo 

corroborante com relação à transgressão dos direitos humanos, ao manter organismos 
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predatórios tal como é o formato recente de polícia existente em muitos países da 

América Latina. 

No que diz respeito aos direitos humanos na década de 1970, fazia parte da 

política de Estado – ainda que não oficialmente – transgredi-los, ao passo que 

atualmente as políticas de Estado se revelam ineficientes para garantir que estes sejam 

cumpridos, pois a estrutura social extremamente assimétrica nos países da América 

Latina é um empecilho para tanto. As democracias latino-americanas e caribenhas – 

muitas delas ainda recentes, devido aos anos de regime militar – não conseguem driblar 

tais obstáculos. Nesse sentido, em perspectiva comparativa, é possível identificar que na 

década de 1970 o desafio do Parlatino quanto aos direitos humanos era lidar com 

Estados predatórios que cometiam crimes contra a população civil, enquanto atualmente 

o desafio dessa instituição é lidar com Estados cujas democracias são frágeis, que 

parecem estar ainda em processos de construção, uma vez que agem de forma a 

negligenciar – e até mesmo a colaborar – a violação dos direitos humanos em suas 

nações. 
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22. O Sujeito Receptor em Face das Narrativas Midiáticas de Violência e Violação 

dos Direitos Humanos 
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Resumo: Como analisar as formas de interpretação desenvolvidas pelo sujeito receptor em face das 

narrativas da violência midiática? O presente artigo aborda questões metodológicas de pesquisas em que 

o sujeito de direitos interage dinamicamente com os dispositivos midiáticos, cujos conteúdos e formas de 

abordagem são marcados sistematicamente pelo desrespeito aos direitos humanos. Para interpretar o olhar 

do receptor, aproximamo-nos do paradigma holonômico e interacionista. Neste sentido, buscamos a 

convergência de hermenêuticas (Ricoeur), a exemplo da fenomenologia da imaginação (Bachelard), a 

antropologia do imaginário (G. Durand) e a sociologia "dionisíaca" do cotidiano (Maffesoli). Nessa 

perspectiva pretendemos analisar os modos de interpretar o processo de recepção da violência "na" e "da" 

mídia, desde o ponto de vista dos sujeitos. Busca-se a contribuição da Teoria da Recepção (Martín-

Barbero e Orozco Gómez), cujo objetivo é resgatar o sujeito do processo de comunicação, buscando 

interpretar os espaços de ressemantização e negociação de sentidos. Essa concepção metodológica 

permitirá, enfim, analisar em profundidade as interfaces interpretativas operadas pelo cidadão em um 

cenário de violências midiáticas e de violações aos direitos humanos.  

 

Palavras-Chave: Violência, Mídia, Direitos Humanos, Teoria da Recepção.   

 

 

1. SUJEITO RECEPTOR, PARADIGMA INTERACIONISTA E 

MÚLTIPLAS MEDIAÇÕES 

  

O presente artigo busca refletir metodologicamente sobre as formas de 

interpretação desenvolvidas pelo sujeito receptor, especialmente inserido em contextos 

de violência e violação dos direitos humanos. Para interpretar o olhar do receptor, 

optamos por uma abordagem que se aproxima do paradigma interacionista e 

holonômico. Neste sentido, buscamos uma plausível convergência de hermenêuticas, 

como propugnava Paul Ricoeur. Note-se, contudo, que buscamos uma convergência de 

teorias que, na verdade, se identificam nas chamadas "hermenêuticas instauradoras" (em 
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oposição às "hermenêuticas redutoras"), conforme classifica Gilbert Durand (1988, p. 

93): a fenomenologia da imaginação (Bachelard), a antropologia do imaginário (G. 

Durand) e a sociologia "dionisíaca" do cotidiano (M. Maffesoli). Portanto, é dentro 

desta instauradora hermenêutica que pretendemos interpretar o processo de recepção da 

violência "na" e "da" mídia entre os sujeitos.  

Neste contexto, a metodologia busca desenvolver a investigação dos processos 

midiáticos na perspectiva do paradigma interacionista e holonômico. Assim, procuram-

se intervenções problematizadoras e dialógicas, enfatizando técnicas ativo-participativas 

que desvelem interconexões e fomentem a dinâmica de grupo e a autoprodução dos 

sujeitos da pesquisa.  

Segundo Orozco Gómez (apud CENECA, 1992, p. 293-5), o paradigma 

interacionista busca a interconexão de elementos que podem influir em algo que resulte 

ou suceda de determinada maneira. Então, o importante é ver que fatos e fenômenos 

estão interconectados com outros e interagindo para produzir algo. Não importa se são 

todos os elementos ou se são uns tantos: o que interessa realmente é ver as conexões 

entre uns e outros. Neste sentido, o trabalho do investigador é, pois, associar certos 

elementos para produzir um conhecimento sobre eles, que antes estava ou se 

apresentava como dissociado: tal conexão é que permitirá a produção de um 

conhecimento distinto.  

Seguindo esta linha de atuação, ver-se-á que os fatos e fenômenos diferem 

substancialmente dependendo do enfoque que se estabelece: o das fragmentações ou o 

das interconexões. Entendemos que não basta estabelecer interações entre fatos e 

fenômenos, negligenciando-se ou se colocando os receptores em segundo plano. Mais 

adequado é aprofundar, dialeticamente, a pesquisa e as práticas interativas entre os 

emissores/receptores.  

Segundo Vygotski (1995; 1998), os processos cognitivos são decorrentes de 

variadas e dinâmicas formas de interação. Ou seja, o conhecimento é reelaborado a 

partir da relação social que o sujeito estabelece com o mundo e com os outros sujeitos. 

A subjetividade é dialógica, uma vez que é reconstruída a partir da relação 

intrapsicológico e interpsicológico. A configuração do interno (individual) depende de 

sua relação dialógica com o externo (social). Neste jogo de fluxos, influências e 

confluências encontram-se a presença dos fatores intervenientes, as mediações.   

A abordagem metodológica valoriza, portanto, procedimentos lúdicos no 

processo de investigação. As brincadeiras, além de descontrair e facilitar a interação 
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entre as pessoas, criam um ambiente fecundo em termos de construção imaginária, 

facilitando a imaginação criativa e a interpretação cênica de papéis e modelos sociais. 

Fundamentalmente, faz-se uma opção clara pela investigação participativa e interativa. 

Neste sentido, incorpora-se a avaliação como um componente que fornece informações 

para ir validando as propostas e ir tomando decisões.  

As oficinas de comunicação constituem espaços apropriados para a criação, 

produção, discussão, aprendizagem. Através destes, os receptores podem desenvolver 

atividades práticas, produzindo e/ou avaliando produtos midiáticos e educacionais. No 

contexto das oficinas interativas, pretende, ainda, desenvolver outras técnicas de coletas 

de dados: entrevistas semiestruturadas, entrevistas não-diretivas, grupos focais, 

observação participante, diário de bordo, levantamento populacional, análise 

documental etc.  

Com efeito, busca-se uma identificação com a Teoria da Recepção, cujo objetivo 

é resgatar o sujeito do processo de comunicação (antes dissimulado, oculto), buscando 

interpretar os espaços de produção, interpretação, ressemantização e negociação 

incessante de sentidos. O receptor deixa de ser visto como passivo, como mero 

consumidor de supérfluos culturais ou produto massificado apenas porque consome.  

De acordo com Mauro Wilton de Sousa, no bojo da Teoria da Recepção, "os 

meios de comunicação de massa são vistos não apenas como veículo, mas como 

expressão de uma instância pública que indaga e também reconhece os espaços de 

construção de valores, ainda que sejam valores grupais. Tais espaços são ao mesmo 

tempo de negociação e de debates" (SOUSA, 1995, p. 35).  

Martín-Barbero afirma que a recepção não é apenas uma etapa do processo de 

comunicação, mas um lugar novo. Não apenas um lugar de chegada do processo 

comunicativo, mas também um lugar de partida, isto é, um espaço de produção de 

sentido – o sentido que estava abolido. Segundo o autor, trata-se, pois, de uma oposição 

ao modelo mecânico estímulo-resposta (E > R), em que não há nem verdadeiros atores 

nem verdadeiros intercâmbios (MARTÍN-BARBERO, apud SOUSA, 1995, p. 40).  

Entretanto, não se pode bem compreender as práticas de recepção midiática sem 

investigar e interpretar as mediações. A rigor, não existe recepção sem mediação. 

Entendendo-se por mediação o lugar e suas condições interativas onde se produz 

sentidos ao processo comunicativo (MARTÍNBARBERO, 1993).  

Orozco Gomes (apud CENECA, 1992) define seis premissas essenciais do 

processo de recepção midiática: 1) A recepção é necessariamente um processo mediado; 
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2) a recepção é interação (com o meio, com o gênero, com a mensagem, com a cultura, 

com as instituições etc.); 3) a exposição aos meios é condição necessária, mas não 

suficiente (é preciso considerar não apenas a quantidade como também a qualidade da 

exposição aos meios); 4) o sujeito receptor é um múltiplo agente social (portanto, é 

partícipe de outros processos e interações); 5) a comunicação se produz no processo de 

recepção (campo das ressemantizações, reelaborações, negociações, polissemias); 6) o 

receptor vai se construindo de distintas maneiras (ele não nasce, mas se faz e se 

transforma; ele não é estático, mas dinâmico).  

É importante destacar que o processo de recepção é constituído não por uma, 

mas por múltiplas mediações, dentre as quais Orozco (1997, p. 116-18) destaca cinco: 

1) mediações individuais (esquemas mentais, através dos quais percebemos, 

assimilamos, processamos, prestamos atenção, memorizamos etc.); 2) mediações 

institucionais (família, escola, trabalho, igreja, entidades etc.); 3) mediações 

“massmediaticas” (TV, rádio, jornal, revista, internet etc.); 4) mediações situacionais 

(audiência solitária, em grupo, em família, em casa, no cinema; situação de busca de 

informações ou de entretenimento; situação de cansaço, de stress etc.); 5) mediações de 

referência (idade, gênero, etnia, classe social etc.).  

Note-se que o conceito de múltiplas mediações é adequado ao paradigma 

interacionista, uma vez que pressupõe todo um conjunto de elementos que, interligados, 

mantêm relações de interdependência, uns interferindo sobre os outros. As mediações 

institucionais, ou as individuais, ou as de referência, ou outras, todas elas possuem o seu 

peso na rede interativa das mediações. Não existe, pois, uma causalidade e finalidade 

únicas. A reapropriação de sentidos é polissêmica, descentralizada, múltipla e plural.  

Trata-se, então, de uma concepção que se aproxima mais à noção de 

conhecimento como rede e não como cadeia. Na rede, não existem pontos sequenciais 

ou hierárquicos: todos se somam e se dividem na constituição da totalidade. É 

importante observar que as premissas do processo de recepção são basicamente 

interativas. Primeiro, porque não existe recepção sem mediação, isto é, sempre existe a 

presença de um terceiro que interage nos processos de comunicação/educação. Segundo, 

porque, como foi dito literalmente, é preciso considerar que se tratam de interações 

diversas: com o meio, com os gêneros, com as instituições etc. Deve-se considerar, 

ainda, que o sujeito-receptor não é um ser estático, estável, mas dinâmico, dialético, 

partícipe de múltiplos processos e interações sociais.  
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E mais: a comunicação se processa no campo interativo da recepção, porque é aí 

que ocorre, efetivamente, a produção de sentidos. Ou seja, é no campo da recepção que 

o sujeito reinterpreta, ressemantiza, e também se permite autoconstruções (formação do 

seu self). Neste contexto, é preciso resgatar o conceito de mundo vivido, de Habermas 

(1989). Afinal, é no campo da recepção que se irá compreender melhor o ambíguo, 

contraditório e disforme imaginário do sujeito: sua sociabilidade, seu cotidiano, seus 

desejos e necessidades.  

Por mundo vivido entenda-se a dimensão das experiências partilhadas, da 

perspectiva subjetiva dos atores, das relações dialógicas, dos questionamentos de 

verdades, da renegociação de interações sociais. Segundo Habermas, o mundo vivido 

não pode ser "colonizado" pelo mundo sistêmico (espaço da tecnocracia, da burocracia, 

da racionalidade técnica, da monetarização, da exclusão do diálogo, das forças 

produtivas, da razão instrumental).  

Para que o mundo sistêmico não "fagocite" o mundo vivido, é preciso que a 

razão instrumental deixe de neutralizar ou ofuscar a razão comunicativa (razão 

subjetiva, autônoma, espontânea, implementada socialmente no processo de interação 

dialógica dos sujeitos, notadamente através dos procedimentos argumentativos, do 

discurso). O mundo vivido é o campo onde, de fato, reside o sujeito-receptor, imerso em 

sua cotidianidade. Neste, segundo Habermas, todas as verdades podem ser 

questionadas; todas as normas e valores devem ser justificados; todas as relações sociais 

devem ser renegociadas (busca do consenso e da reciprocidade). Trata-se de um espaço 

onde deve imperar a forma dialógica da crítica, de modo que a verdade irá resultar de 

um diálogo entre pares, seguindo a lógica do melhor argumento.  

Portanto, cabe inferir que é justamente no espaço das interações, das mediações, 

do mundo vivido, que melhor se pode delinear, interpretar e compreender a dimensão 

dinâmica do sujeito receptor. Neste sentido, processo de recepção midiática e as 

experiências e pesquisas em violência simbólica encontram adequada guarida teórico-

metodológica no contexto do paradigma interacionista.  

Observa-se que o olhar do sujeito receptor, imerso em processos de circularidade 

comunicacional, oscila entre o "olhar finito" e o "olhar infinito" (BACHELARD, 1984), 

ora se atendo aos aspectos sensoriais ou sígnicos das imagens, ora mergulhando, 

voando, navegando, através dos símbolos imaginados. Diante dos processos midiáticos, 

o receptor pode tornar-se detentor de múltiplos olhares: às vezes fatigados, outras vezes 
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imaginativos; num momento é um "olho-morto", noutro, é um "olho-vivo", capaz de 

reelaborar, reinterpretar e reinventar as imagens visíveis e invisíveis.  

As imagens apreendidas pelo olhar-oscilante do receptor nem sempre estão 

vazias de sentido ou de sensibilidade. Às vezes, é possível "captar" na visibilidade 

midiática a invisibilidade da imaginação criativa. Mas as imagens "invisíveis" só podem 

ser apreendidas se houver imaginação ativa. Somente a criatividade simbólica é capaz 

de dar às imagens triviais da TV, por exemplo, novas cores, novos sentidos, luzes 

inusitadas, feições míticas, poéticas e oníricas.  

Assim, poder-se-á construir uma série de imagens impregnadas de 

materialidade, de corporeidade. É preciso, pois, não só compreender como também 

sentir o fascinante jogo que envolve a imagem em seu "ser interior" como também em 

sua "aparência exterior". Afinal, as imagens "são o interior do exterior e o exterior do 

interior, que a duplicidade do sentir torna possíveis, e sem os quais nunca se 

compreenderão a quase-presença e visibilidade iminente que constituem todo o 

problema do imaginário" (MERLEAU-PONTY, 1980, p. 90). 

O problema do imaginário depende, portanto, não só das imagens visíveis, mas, 

principalmente, das imagens reconstruídas e reinventadas (invisíveis à percepção 

sensorial, mas não à criatividade simbólica) pelo receptor desejante e imaginante.  

Não se trata apenas de abordar as características ou extensão das imagens 

midiáticas, mas de analisar a dimensão interna e psíquica do sujeito receptor. O que se 

deve avaliar é, sobretudo, a profundidade ou a superficialidade de seu olhar. Busca-se 

compreender, pois, os processos midiáticos subjetivos.  

 

2. MEDO, VIOLÊNCIA, PEDAGOGIA DO IMAGINÁRIO E FORMAÇÃO 

PARA OS DIREITOS HUMANOS 

 

 Bettelheim (1979) demonstrou, por meio dos contos de fada, que a violência 

fictícia tem esse poder de relaxamento das tensões do receptor. Para ele, é uma função 

até certo ponto “pedagógica”, porque desperta as pessoas para as "viagens" do 

imaginário criativo. Em suma: as imagens simbólicas de violência buscam, no campo 

imaginário, a reintegração humana e o equilíbrio psicossocial. As imagens de violência 

imaginária – na TV ou em qualquer outro veículo de produção simbólica – têm, 

portanto, uma importante função pedagógica a ser melhor compreendida e explorada: 

reconstruir, a partir da destruição, o desejo de harmonia psicossocial do mundo.   
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 As imagens de medo, violência e violação aos direitos humanos – presentes em 

filmes, seriados e noticiários – fascinam o olhar e tece o imaginário sombrio. O mistério 

da sedução não se encontra propriamente no conteúdo imagético, mas, sobretudo, na 

vivência do "sentir com", do "vibrar com", do "emocionar-se", do "comover-se", do 

"encantar-se". Afirma Maffesoli (1995, p. 76): "A emoção não pode ser reduzida 

unicamente à esfera do privado, mas é cada vez mais vivenciada coletivamente. Pode-se 

até mesmo de um ambiente afetuoso, no qual as penas e os prazeres são experimentados 

em comum”. Considerando as imagens televisivas, a despeito de catástrofes, guerras ou 

outros eventos sangrentos, o autor acrescenta: “Em cada um desses casos, a televisão 

permite vibrar em comum. Chora-se, ri-se, sapateia-se em uníssono, e assim, sem que se 

esteja realmente em presença dos outros, cria-se uma espécie de comunhão" 

(MAFFESOLI, 1995, pp. 76-7).  

 Neste sentido, essas imagens espetaculares e impactantes permitem uma 

"religação" social: "vibra-se com" o outro. Eis o sentido do imaginário na tessitura dos 

processos midiáticos. Quando efetivamente simbólicas, as imagens possuem, segundo 

Durand (1988), a função de restaurador do equilíbrio psicossocial.  Com efeito, 

tem uma função, em certo sentido, “terapêutica” junto ao imaginário social. As imagens 

simbólicas contribuem com a "saúde" psíquica dos receptores. As imagens violentas 

têm a função de negar o negativo. Portanto, registra-se, aqui, uma função mítica de 

negar o "nada do tempo e da morte." 

 Segundo G. Durand (1988), o positivismo e o racionalismo há séculos vêm 

tentando destruir as imagens poéticas, oníricas, míticas, provenientes da imaginação 

criativa. Impuseram a estreiteza e a limitação semântica do signo em detrimento da 

riqueza e epifania do símbolo. Foi assim que séculos de iconoclasmo neutralizaram e 

desvalorizaram a imaginação genuinamente simbólica. 

 As imagens midiáticas situam-se, de maneira geral, no contexto desta estreiteza 

simbólica. Bachelard (1984) diz que as imagens da atualidade nos impedem de 

imaginar. Entendemos que a palavra “impedir” não seja a mais apropriada. No entanto, 

relativizando a expressão do filósofo, poderíamos dizer que a profusão incessante de 

ícones, a fabricação e a repetição excessiva de imagens, a banalização da violência, a 

agressão aos direitos humanos, a simulação obsessiva da realidade, enfim, a saturação 

do olhar acaba por provocar uma volatilidade da imaginação criativa. O olhar torna-se, 

portanto, fatigado e indiferente.  
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 Neste sentido, necessário se faz promover uma criativa Pedagogia do 

Imaginário, cujo objetivo fundamental é, como afirma Bruno Duborgel (1983), 

desenvolver as capacidades do homo symbolicus. Isso implica a aprendizagem dos 

modos de conhecimento e da linguagem da imaginação simbólica. Tal aprendizagem 

dar-se-á não só nos espaços da escola, como em todos e quaisquer espaços onde possa 

haver comunicação, trocas culturais e formação para os direitos humanos. 

Especialmente, a partir dos processos midiáticos.  

 Contudo, a concretização de uma Pedagogia do Imaginário só seria possível se 

se buscasse um efetivo resgate da imaginação simbólica (no sentido de G. Durand), da 

educação da imaginação (na perspectiva de Bachelard), da ética da estética (no sentido 

de Maffesoli), da remitização de mitos e de símbolos (nas concepções de P. Ricoeur e 

de J. Campbell, por exemplo). Essa perspectiva teórica em muito contribuiria para a 

formação cidadã e para a educação em direitos humanos, tão aviltada na cotidianidade, 

desde as representações simbólicas irradiadas pela mídia e pelos processos de 

sociabilidade perversa. 

 Não se trata de propor uma “mídia educativa”, mas de construir uma 

imaginação criativa, educacional e formativa. Caminhar-se-ia, portanto, em direção ao 

"olhar infinito", ao olhar polissêmico e irruptor. O poder de criação, a atividade 

criadora, o desejo de criar, o olhar criativo e a formação para a cidadania. Este seria o 

terreno a ser cultivado por uma Pedagogia do Imaginário, cuja compreensão (e 

desenvolvimento) estaria a serviço do sujeito desejante e do sujeito cidadão.  

 Afinal, apesar do eterno sentimento de impotência peculiar ao desejo, a 

plenitude parcial ("vivência de satisfação" substitutiva e fracionada) e a autoafirmação 

do ser humano viabilizam-se através do poder de criação. Mas, para criar, é preciso 

aprender a olhar na perspectiva do infinito. O resgate das forças do imaginário será 

possível, pois, a partir da compreensão em profundidade da relação 

olhar/desejo/imaginação. O fenômeno imaginário é, portanto, crucial para o estudo do 

receptor desejante: a finitude ou infinitude semântica de sua imaginação e de sua 

atitude como partícipe da história contemporânea.  

 A Pedagogia do Imaginário não se constrói apenas através dos processos de 

democratização ideológica da educação; não se limita à produção de conhecimentos e 

às trocas culturais. Mais que isso, uma Pedagogia do Imaginário requer uma 

transformação global nas formas de apreensão, compreensão e expressão simbólica do 
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mundo humano, material e cósmico. Requer, enfim, que se permita e se incentive o 

nosso inalienável direito de sonhar. 

 Deve-se, assim, minimizar a importância excessiva conferida ao mundo da 

objetividade, das necessidades, da racionalidade. Caberá, no entanto, valorizar o 

mundo da subjetividade, do devaneio, das imagens e dos desejos da imaginação. Em 

relação à linguagem, frise-se: "Precisamos procurar, pacientemente, a propósito de 

todas as palavras, os desejos de alteridade, os desejos de duplo sentido, os desejos de 

metáfora. De um modo mais geral, devemos recensear todos os desejos de abandonar 

aquilo que vemos e aquilo que dizemos, em favor daquilo que imaginamos. 

(BACHELARD, 1965, p. 10).  

 Segundo Paula Carvalho (1990), será necessário, destarte, valorizar uma visão 

holista ou holonômica, integrando, assim, o saber à realidade humana, a objetividade à 

subjetividade, o particular ao universal, sempre de forma pluralista e dialógica. 

Objetividade vazia dos signos, subjetividade redutora das alegorias, dogmatismo das 

ideias, sectarismo das práticas. Eis, pois, aquilo que uma Pedagogia do Imaginário 

rejeita com veemência. Porém, uma Pedagogia do Imaginário cultiva a beleza e a 

amplitude das imagens e dos mitos; o valor e a força dos ritos e dos gestos de 

socialidade estética; o mistério e a experiência inenarrável de simplesmente estar vivo. 

“Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não penso que seja 

assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar vivos, de modo 

que nossas experiências de vida, no plano puramente físico, tenham ressonância no 

interior de nosso ser e de nossa realidade mais íntimos, de modo que realmente 

sintamos o enlevo de estar vivos" (CAMPBELL, 1990, p.5). 

 Interessante observar que esse mistério proporcionado pela experiência de estar 

vivo remete à ideia maffesoliana de "ética da estética". Ou seja: Existe no interior da 

socialidade um modo de ser (ethos) no qual as experiências compartilhadas com os 

outros (estar-junto), a estética (aisthesis), o sentir comum, tudo isso é fundamental ao 

"homo symbolicus". Tão fundamental, que ele se torna também um "homo estheticus".  

 Assim, a pergunta de Maffesoli torna-se muito sugestiva: "Depois do 'homo 

politicus' e do 'homo economicus', não nos confrontamos com o surgimento do 'homo 

estheticus'?" (MAFFESOLI, 1996, p. 42). Essa "ética da estética" propicia o prazer, a 

delícia e o conflito de estar-junto e de integrar determinado grupo social ("tribos" 

urbanas). E "o fato de experimentar em comum suscita um valor, é vetor de criação". O 

autor acrescenta: "A potência coletiva cria uma obra de arte: a vida social em seu todo, e 
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em suas diversas modalidades. É, portanto, a partir de uma arte generalizada que se 

pode compreender a estética como faculdade de sentir em comum" (MAFFESOLI, 

1996, p. 28). 

 Neste sentido, a Pedagogia do Imaginário valoriza não só a experiência 

imagética e simbólica, como também estética e afetiva. Com efeito, busca-se conciliar o 

"homo symbolicus" ao "homo estheticus". Piaget também defendia a tese de que a 

afetividade, neglicenciada pelos racionalismos e pragmaticismos, é fundamental no 

processo de desenvolvimento, não só da inteligência, como própria vida psíquica em 

seu todo. 

 Para Jung (1986) e, antes dele, Cassirer (1972), a função simbólica é primordial 

para a saúde psíquica dos indivíduos. Tanto é assim, que, segundo seu ponto de vista, a 

neurose é, sobretudo, uma deficiência da função simbólica, gerando, em consequência, 

um desequilíbrio psicológico. Além de Jung, outros psicoterapeutas (Bettelheim, por 

exemplo) também defenderam a importância do símbolo no processo de equilibração 

psíquica. Destarte, observemos o que escreve Durand (1988, p. 100): "Primeiramente, 

em seus elementos imediatos, em sua espontaneidade, o símbolo surge como 

restabelecedor do equilíbrio vital comprometido pela noção da morte; depois, o símbolo 

é pedagogicamente utilizado para restabelecer o equilíbrio psicossocial.” 

 Em suma: resgatar o poder da simbolização, cultivar a beleza da criação, 

valorizar a experiência da mitificação do ser humano e valorizar o caráter humanitário 

do sujeito são, pois, o meio através do qual se tecerá uma sugestiva educação da 

imaginação, objetivo essencial de uma Pedagogia do Imaginário. Entretanto, como 

afirma Duborgel (1983), importa, antes de tudo, preparar o educador para "ler" e para 

"esclarecer" as formas e as estratégias da iconoclastia no universo cotidiano das 

práticas escolares e comunicacionais, vislumbrando uma formação cidadão e voltada 

para o respeito aos direitos humanos. E essa tarefa é de "primeira urgência se é verdade 

que uma pedagogia da imaginação tem por desafio e por condição fundamental a 

modificação de certas características de nossa cultura" (DUBORGEL, 1983, p. 443). 

Mas a modificação da cultura, na perspectiva de uma educação da imaginação, 

necessita radical ruptura com as posturas positivistas e objetivistas que ainda 

prevalecem na sociedade contemporânea. Necessário, assim, que as imagens 

simbólicas emergentes prevaleçam sobre as imagens saturadas vigentes.  

 É importante ressaltar que os direitos humanos não são um privilégio de 

determinados grupos sociais, sejam eles marginalizados ou privilegiados. Ao contrário, 
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transitam por todos os segmentos sociais, portanto, valem para todos os partícipes da 

sociedade. São direitos além de fronteiras, que ultrapassam limites das nações e dos 

estados. Segundo Norberto Bobbio (2004), os direitos humanos são universais na 

medida em que é um ideal a ser alcançado por todos os povos e nações. Reside no 

campo da desejabilidade, pois remetem às coisas que desejamos individual ou 

socialmente, para o sujeito, sua família, sua comunidade, sua nação, seu mundo 

histórico. São fins que merecem ser perseguidos. Mas, apesar dessa desejabilidade, não 

foram totalmente reconhecidos e nem plenamente alcançados. 

Além de universais e não-absolutos, os direitos humanos são heterogêneos. Há 

pretensões diversas e até incompatíveis. As razões para sustentar certos direitos não 

valem para outros. Os direitos e seus fundamentos podem entrar em concorrência. 

Exemplo: o direito à liberdade de expressão versus o direito de não ser escandalizado ou 

chocado (BOBBIO, 2004). Explicando melhor: o direito consagrado de livre 

manifestação do pensamento encontra um limite ético à medida que este não pode ser 

usado para fazer apologia à violência, à criminalidade, à ilegalidade. A liberdade de 

opinião – direito constitucional e universal – não pode transpor o limite educacional de 

não atingir crianças e adolescentes em face de imagens e conteúdos pornográficos, ou 

de cenas chocantes que possam constranger ou vilipendiar a dignidade da família, da 

comunidade, da raça, da religião ou dos valores culturais de um povo. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Em síntese, podemos afirmar que, do ponto de vista metodológico, as pesquisas 

voltadas para o sujeito receptor devem considerar, fundamentalmente, uma perspectiva 

interacionista, na qual a Pedagogia do Imaginário contribui para a formação de uma 

“ética da estética” e de uma educação para os direitos humanos. Em um cenário de 

medo, violência e violação dos direitos humanos, é preciso repensar estratégias 

metodológicas de pesquisas que resgatem o sujeito de direitos e de imaginação criativa, 

antes dissimulado e silenciado em sua fala, em sua voz, em sua visão, em seu olhar, em 

seu imaginar, em seu desejar, em seu agir comunicativo, enfim, em sua socialidade 

concreta. 

Em face dessas considerações teórico-metodológicas, acreditamos que os 

processos de investigação buscam, assim, focar o sujeito do processo de comunicação. 

O indivíduo não está na ponta extrema do polo emissão-recepção, mas no centro: ele é, 
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portanto, o fim do processo midiático, na medida em que se destaca como sujeito crítico 

e imaginativo, partícipe de uma intrincada rede de olhares de quem vê e de quem é 

visto, de quem afeta e é afetado por múltiplas mediações. É nessa ótica que pensarmos 

ser possível desenvolver uma profunda investigação qualitativa do fenômeno da 

violência na e da mídia, considerando as reincidentes violações aos direitos humanos, as 

recorrentes posturas de violência simbólica e as visadas iconoclastas de desvalorização 

do imaginário criativo. 
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Resumo: Acontecimentos recentes na política levaram a população a se aventurar em discussões desse 

ínterim, em transposição do velho ditado de que política não se discute. Por um lado, a abstenção produz 

um cidadão alienado; por outro, evita divergências inerentes ao debate político. Assim, temos presenciado 

uma efervescência dos conflitos, cujas proporções são preocupantes, especialmente em tempos de redes 

sociais, em que cada um se expressa como quer. Simples manifestações de opinião acarretam discursos de 

ódio contra segmentos sociais inteiros, afrontando a dignidade da pessoa humana. Eis o contrassenso: 

discute-se política no intuito de efetivar direitos humanos; no entanto, é possível efetivá-los ferindo o 

pluralismo político e a livre manifestação do pensamento? O direito à livre manifestação veda ao Estado 

qualquer forma de censura. Como proceder, todavia, quando a censura vem dos próprios indivíduos? As 

restrições legais à manifestação do pensamento abusivo são suficientes para impedir a ofensa a direitos 

humanos no cenário de cibercultura em que vivemos? Qual o papel da educação na efetivação do 

pluralismo político? O objetivo deste trabalho é refletir sobre essas questões, sem pretensão de elaborar 

respostas definitivas, mas com a certeza de que pensar os direitos humanos à luz da atualidade é essencial 

para transpor os obstáculos que ainda persistem. 

 

Palavras-Chave: Pluralismo Político, Livre Manifestação do Pensamento, Educação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas sociedades pluralistas, imperioso discutir-se a própria ideia de pluralismo e 

o desenvolvimento de instrumentos capazes de garantir a coexistência harmoniosa das 

diversidades. Diuturnamente, repetem-se ocorrências conflituosas entre diferentes 

grupos e segmentos da sociedade que, acreditando agir sobre o manto do direito à 

liberdade de expressão, manifestam suas opiniões e pensamentos a seu bel-prazer, 

muitas vezes de forma ofensiva, em inescusável abuso à dignidade da pessoa humana e 

desrespeito às diferenças. Alegam o direito à igualdade e o repúdio a todas as formas de 
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discriminação e outros direitos fundamentais para expressar abertamente quaisquer 

conteúdos, especialmente nos meios de comunicação virtuais, esquecendo-se que os 

direitos fundamentais constituem uma via de mão dupla e que existem legítimas 

restrições à manifestação do pensamento abusivo.  

Os recentes acontecimentos no cenário político brasileiro, que despertaram na 

população de uma forma geral manifestações efusivas de suas opiniões e ideologias 

políticas, constituíram mais uma dessas ocorrências conflituosas. Mas até onde vai a 

liberdade de manifestação do pensamento? Mister repensar em como frear as 

manifestações desrespeitosas, especialmente frente às inúmeras possibilidades de 

disseminação do pensamento abertas com o advento de novas tecnologias de 

comunicação. As opiniões expressadas através da internet alcançam um número 

indefinido de pessoas e perpetuam-se no tempo, sendo que os sujeitos acreditam-se, 

ainda, protegidos por estarem interagindo não corporalmente, mas em um mundo 

virtual, que muitas vezes possibilita até o anonimato. Tudo isso tem contribuído para 

que os indivíduos passem de um saudável debate político, característico da democracia, 

para as posições radicais, as ofensas e os discursos de ódio, desrespeitando assim vários 

direitos humanos. 

Como radicalizar posições políticas e ideológicas, hostilizando todos aqueles 

que pensam de maneira diferente, se a própria Constituição Federal consagra o 

pluralismo político e a liberdade de expressão? Os indivíduos não impõem sanções, à 

maneira da censura feita pelo Estado, mas ferem a dignidade da pessoa humana. 

Imprescindível repensar mecanismos que refutem a hostilização e a censura feita pelos 

próprios indivíduos, de modo a avançar mais alguns passos na concretização dos 

direitos humanos no âmbito do Estado Democrático de Direito. Na esteira dessas 

reflexões, elenca-se como possibilidades de efetivar na sociedade o direito às 

diferenças, a educação em direitos humanos, diretamente ligada ao processo de inserção 

e participação do indivíduo na sociedade, e a utilização da comunicação virtual como 

uma forma de auxiliar em uma educação para a alteridade, possibilitando vasta troca 

cultura. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Esse artigo compõe um projeto de pesquisa que visa desenvolver os argumentos 

necessários para as políticas públicas de acesso a Educação, Pluralismo Político, 
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Manifestação do Pensamento e Direitos Humanos por meio dos referenciais teóricos 

que fundamentam os principais aspectos relacionados ao entendimento dos objetivos do 

estudo. Serão abordados os argumentos do Pluralismo Político, a Livre Manifestação do 

Pensamento, a Educação e os Direitos Humanos, e a Cibercultura, com ênfase no tema, 

evidenciando as origens, noções conceituais, históricos, fundamentos e objetivos. 

Também serão abordados outros conceitos capazes de trazer a conscientização do leitor. 

  Na construção de um raciocínio acerca do pluralismo político e da livre 

manifestação do pensamento buscam-se, como referência, as pesquisas de filósofos, 

filósofos políticos, historiadores e juristas, de onde é possível coletar relevantes 

conceitos. 

O pluralismo político é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, 

consagrado no artigo 3º da Constituição Federal. Para Bobbio, o pluralismo consiste em 

uma situação objetiva na qual estamos imersos, e não apenas uma teoria (BOBBIO, 

2009, apud NOVELINO, 2016, p. 256). Essa imersão determina a normatividade do 

respeito às diversidades e às liberdades individuais. O reconhecimento de uma 

sociedade pluralista é o fundamento para inúmeros direitos garantidos pela Constituição 

Federal e positivados no ordenamento jurídico brasileiro, pois, conforme assevera 

Marcelo Novelino (2016), 

 

[...] o pluralismo político, em sentido amplo, compreende: o pluralismo 

econômico (economia de mercado; concorrência de empresas entre si; setor 

público distinto do privado); o pluralismo político-partidário (existência de 

vários partidos ou movimentos políticos que disputam entre si o poder na 

sociedade) e o pluralismo ideológico (diversas orientações de pensamento; 

diversas visões de mundo; diversos programas políticos; opinião pública não 

homogênea, não monocórdia, não uniforme) (NOVELINO, 2016). 

 

Dentre os direitos positivados decorrentes do pluralismo, encontra-se o direto à 

liberdade, entendido como um grande gênero dentro do qual estão contidas as diversas 

espécies de liberdades constitucionalmente tuteladas: liberdade de manifestação do 

pensamento; liberdade de consciência, de crença e de culto; liberdade de comunicação 

pessoal; liberdade de exercício profissional; liberdade de informação; liberdade de 

locomoção; liberdade de reunião e liberdade de associação. Todas elas possuem um 

âmbito de proteção, qual seja, situações determinadas sobre as quais recai seu manto; e 

hipóteses em que podem ser restringidas, em obediência à ponderação de princípios. 

A liberdade de expressão ou livre manifestação do pensamento, objeto do estudo 

em comento, assim como as demais, não dispõe de caráter absoluto, encontrando 

limitações em outros valores constitucionalmente protegidos, especialmente na 
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inviolabilidade da privacidade e da intimidade individual e na proibição ao racismo 

(PAULO; ALEXANDRINO, 2014). 

A partir da análise dos conceitos supracitados, será formulada a segunda parte dessa 

fundamentação teórica, que faz uma abordagem interdisciplinar, delineando algumas 

noções e generalidades que permeiam os direitos humanos no atual cenário de 

cibercultura, concebida por Pierre Lévy. Nessa concepção, os elementos da cibercultura 

estão intrinsecamente envolvidos e devem ser considerados para a reflexão da 

efetividade do direito ao pluralismo político e à livre manifestação do pensamento, bem 

como para a elaboração de mecanismos capazes de garantir essa efetividade frente às 

novas formas de comunicação, interação e manifestação do pensamento. 

 

PLURALISMO POLÍTICO 

 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, surge o modelo de Estado hoje adotado no 

Brasil, o Estado Democrático de Direito, cujos pilares são a soberania popular, a 

supremacia da Constituição, os direitos fundamentais e a democracia. Segundo Kildare 

(2012), o Estado contemporâneo é essencialmente pluralista. A pluralidade de culturas, 

ao lado de circunstâncias históricas e das falhas identificadas nos modelos de Estado até 

então experimentados, pode ser apontada como uma forte razão para a concretização do 

contemporâneo Estado de Direito, que busca ampliar o conceito de democracia, 

retirando-a do plano formal e estabelecendo inédita e necessária conexão com a 

efetividade dos direitos fundamentais. 

Em seus estudos sobre a inter-relação entre Estado de Direito, direitos fundamentais 

e democracia, Marcelo Neves (apud, NOVELINO, p. 247) assevera que 

 

Estado de direito e direitos fundamentais sem democracia não encontram 

nenhuma garantia de realização, pois todo modelo de exclusão política põe 

em xeque os princípios jurídicos da legalidade e da igualdade, inerentes, 

respectivamente, ao Estado de direito e aos direitos fundamentais. Por seu 

turno, a democracia sem Estado de direito e direitos fundamentais 

descaracteriza-se como ditadura da maioria. Essas são as dimensões da 

complementariedade. (NOVELINO, 2016). 

 

Assim, com supedâneo nessa inter-relação entre direitos fundamentais e 

democracia, no mister de garantir a igualdade de direitos e a participação de todos na 

vida política, consagrou-se o pluralismo político. 

O pluralismo político é a coexistência de uma multiplicidade de opiniões, 

ideologias e crenças e o respeito por todas elas. Trata-se de um dos fundamentos da 
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República Federativa do Brasil, conforme reza o artigo 3º da Constituição Federal, ao 

lado da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa. 

Explica Marcelo Novelino (2016) que os fundamentos são valores que possuem 

especial significado na ordem constitucional, assumindo importante papel como diretriz 

para elaboração, interpretação e aplicação das demais normas jurídicas, bem como 

diretamente utilizados como razões para a decisão de um caso concreto. 

É cediço, todavia, que não obstante as diversidades constituírem o fundamento do 

pluralismo político, igualmente sempre alimentaram as discórdias entre indivíduos e 

grupos, numa tendência histórica de rotulação do diferente como algo inferior e 

negativo. Estariam o Estado de direito e o pluralismo político, efetivamente rompendo 

essa tendência histórica? No plano teórico é certo que “(...) na sociedade moderna e nos 

estados democráticos de direito não existe mais espaço para a discriminação, para a 

intolerância e o desrespeito ao direito do próximo de ser diferente” (CHATT, 2016). 

A constitucionalização do pluralismo representa inequívoco avanço na tutela às 

diferenças. Exige-se estrita observância ao conteúdo dos princípios fundamentais em 

todas as fases do processo legislativo, bem como na aplicação e integração da lei, 

inclusive emergindo dessa lógica a inconstitucionalidade por violação dos princípios 

fundamentais. Somente a tutela constitucional, porém, mostra-se insuficiente para 

garantir o pluralismo no plano concreto, razão pela qual há uma jornada ininterrupta 

pelo desenvolvimento de medidas aptas a implantar a igualdade material, coibindo a 

descriminação. O ritmo frenético com que se modificam os contornos sociais e as 

formas de comunicação impõe a busca incessante por novos mecanismos de 

concretização dos direitos fundamentais, muito embora essa busca não tenha sido capaz 

de acompanhar lado a lado as transformações da sociedade. 

Dentre os instrumentos de materialização do pluralismo político, sobressai-se a 

livre manifestação do pensamento, com o qual se estabelece uma relação de decorrência 

e complementariedade, e que sofre tremendamente o impacto das vertiginosas 

transformações na comunicação e nas relações sociais. 

 

LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO 

 

O direito à liberdade é um dos direitos individuais consagrados no Capítulo I do 

Título II “Dos direitos e deveres individuais e coletivos” da Constituição Federal, muito 
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embora seja possível identificar outros direitos deste gênero com localização 

topográfica distinta no texto constitucional. 

A liberdade estabelece intrínseca relação com a dignidade da pessoa humana; é 

um dos primeiros direitos humanos positivados nas declarações, direito de primeira 

geração. Resultado de um longo processo histórico marcado por conquistas e 

retrocessos, somente foi consolidada com a criação do modelo liberal de Estado. 

Não obstante a unanimidade com que se preconiza a liberdade como um dos 

mais importantes ideais políticos, ainda são tênues seus contornos, o que gera amplas 

discussões sobre seus limites e mitigações quando em conflito com outros princípios de 

igual valor. 

Assim como quaisquer outros direitos individuais, o direito à liberdade possui 

necessariamente um âmbito de proteção, que elege um conteúdo a ser resguardado, e 

limitações ou restrições, decorrentes da necessidade de conciliação entre direitos 

fundamentais com outros bens jurídicos tutelados pela Carta Magna. Seu âmbito de 

proteção e suas restrições podem ser melhor verificados em análise das liberdades em 

espécie. Em consonância com os objetivos da presente pesquisa, será analisada somente 

a livre manifestação do pensamento e suas especificidades. 

Segundo Celso Bastos (apud NOVELINO, 2016, p. 346), a liberdade de 

manifestação do pensamento consiste no  

 

[...] direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento. É o direito 

de não ser impedido de exprimir-se. Ao titular da liberdade de expressão é 

conferido o poder de agir, pelo qual contara com a abstenção ou com a não 

interferência de quem quer que seja no exercício do seu direito. 

(NOVELINO, 2016) 

 

O pensamento, por si só, é absolutamente livre, não constituindo objeto de 

interesse do mundo jurídico. José Cretella (apud, KILDARE, 2012) afirma que o 

indivíduo pode pensar o que quiser, não devendo receber, por isso, qualquer espécie de 

punição, não obstante existam regimes que trabalham por induzir o cidadão à mudança 

de pensamento, mediante lavagem cerebral, em abominável atentado à dignidade 

humana. A tentativa de interferência do Estado no pensamento individual defronta-se 

com a liberdade positiva, ou seja, o direito do indivíduo em orientar-se na vida pelo seu 

próprio querer e não por determinação estatal, uma primeira conquista na esfera das 

liberdades individuais, restringindo a censura do Estado. 

Verificou-se, contudo, que não somente o Estado era capaz de lesar os direitos 

individuais. Os particulares igualmente podem causar graves ameaças aos direitos de 
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seus semelhantes. A forma de proteção dos direitos nas relações horizontais, porém, 

ocorre através de instrumentos distintos daqueles aplicados nas relações verticais entre 

Estado e indivíduo, cabendo ao poder estatal instrumentalizar também a liberdade 

negativa, ou a faculdade do sujeito de agir sem ser impedido por outros, caracterizada, 

assim, pela inexistência de constrangimentos que, atualmente, ocorrem com espantável 

frequência por parte de grupos ideológicos, econômicos e políticos, que se fizeram 

detentores de grande poder nas relações sociais, poder este manifestado não por meios 

de coerção física, mas incutindo suas ideologias nas massas. 

Se a liberdade de expressão não possui caráter absoluto, aflora o importante 

questionamento: como identificar as situações em que é legítima a restrição à livre 

manifestação do pensamento? Lançando um olhar para as hipóteses em que a 

manifestação do pensamento atinge direta ou indiretamente direitos fundamentais de 

terceiros. 

No texto constitucional estão presentes algumas restrições à livre manifestação 

do pensamento: a vedação ao anonimato (art. 5º, IV); o direito de resposta, proporcional 

ao agravo e a indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5º, V); a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização (art. 5º, X); a punição a qualquer discriminação 

atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (art. 5ª, XLI); a criminalização da 

prática do racismo (art. 5º, XLII), todas hipóteses de reserva legal qualificada. 

Encontra-se, na ponderação com o direito à privacidade, à honra e a imagem, 

algumas restrições à livre manifestação do pensamento, tanto no âmbito civil como no 

âmbito penal. Podem ser elencadas como medidas restritivas a vedação ao anonimato, 

que se trata de 

 

[...] cláusula restritiva expressa (...) possui basicamente duas finalidades: 

atuar de forma preventiva, desestimulando manifestações abusivas do 

pensamento; e de forma repressiva, permitindo o exercício do direito de 

resposta e a responsabilização civil e/ou penal (...). (NOVELINO, 2016) 

 

Identificando-se o sujeito que emitiu o pensamento ou juízo é possível proceder 

a devida responsabilização cível ou penal. Nesse sentido, interessante trazer à baila 

parte do voto do Ministro Celso de Mello, proferido na questão de ordem suscitada no 

Inquérito 1.957/PR, julgado em 11.05.2005: 

 

[...] a cláusula que proíbe o anonimato – ao viabilizar, a posteriori, a 

responsabilização penal e/ou civil do ofensor – traduz medida constitucional 

destinada a desestimular manifestações abusivas do pensamento, de que 
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possa decorrer gravame ao patrimônio moral das pessoas injustamente 

desrespeitadas em sua esfera de dignidade, qualquer que seja o meio utilizado 

na veiculação das imputações contumeliosas. (STF, 2005) 

 

Na esfera penal, a ofensa à honra e à imagem pode ser enquadrada como crimes 

de calúnia, difamação e injúria, tratados nos artigos 138 a 145 do Código Penal, que 

tipifica também os crimes de incitação ao crime e de apologia ao crime ou criminoso 

(artigos 286 e 287), que igualmente configuram restrição à liberdade de exprimir o 

pensamento, em prol da segurança coletiva. 

Em meio às mencionadas restrições à liberdade de expressão, válido fazer um 

questionamento acerca da efetividade do direito de resposta e indenização por dano 

moral, material ou à imagem. Em tempos de redes sociais, a garantia do direito de 

resposta e de indenização em caso de irresponsabilidade no exercício da manifestação 

do pensamento, desvirtuando-se este para o cometimento de fatos civil ou penalmente 

ilícitos, seria suficiente para proporcionar proteção aos direitos fundamentais que se 

buscam tutelar através dessa restrição? Não é suficiente coibir atos ilícitos, 

determinando uma recompensa após o seu cometimento. Tudo leva a crer que a 

educação para a alteridade assumiria, nesse contexto, um papel fundamental de 

profilaxia, no sentido de orientar os indivíduos no exercício de suas liberdades, de modo 

a evitar que os mesmos não assumam posturas que possam ofender a dignidade alheia, 

razão pela qual existe estreita relação entre educação e efetivação dos direitos humanos. 

 

 A EDUCAÇÃO E OS DIREITOS HUMANOS 

 

O processo de desenvolvimento da humanidade está compreendido nas trocas de 

experiências de gerações, esse é o processo tradicional que envolve o ensinar e o 

aprender, conhecido como Educação, todavia atualmente está ligado diretamente ao 

processo de inserção de uma pessoa em determinado grupo social, ou seja, para que o 

ser humano possa ter acesso ao conhecimento e a satisfação de suas necessidades 

passará por um longo processo educacional.  Por outro lado, o direito dos homens como 

também é conhecido os direitos humanos tem como um dos seus axiomas a dignidade 

da pessoa que deve ser reconhecido o seu valor em qualquer lugar, fato de constituição 

de um Estado soberano, onde o ser é capaz de exercer sua cidadania. Dessa forma, para 

que o cidadão seja reconhecido ou tenha seu valor respeitado é primordial a sua 

educação fato que promoverá o progresso social. 
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Atualmente, um conceito que assusta a governança de um determinado país é o 

refugo humano, que se destacam as pessoas que não encontram espaço social em um 

determinado lugar, e está ligado diretamente com o grau de conhecimento e estudo do 

cidadão. Na obra de Zygmunt Bauman, Vidas Desperdiçadas, traduzida por Carlos 

Alberto Medeiros (2005), demonstra que o desenvolvimento humano está justificando 

uma corrida de inserção social e econômica, assim a pessoa que não consegue se inserir 

em um grupo social e estabelecer uma economia pessoal não será capaz de firmar sua 

vida em determinado local e migrará em busca dessa inserção.  

Da mesma forma que Bauman (2005) trata o refugo humano como lixo humana 

devido à falta de sua inserção social e econômica, destaca-se que as inserções estão 

ligadas as oportunidades educacionais de uma sociedade, essa afirmação é demonstrada 

pelo Índice de Desenvolvimento Humano- IDH onde um dos seus critérios de cálculo é 

a média de estudo de uma população, além da renda e o nível de saúde. É importante 

notar que os países com baixo IDH tem um índice migratório maior, pois o refugo 

humano busca as devidas oportunidades de inserção não oferecidas.  

Outro ponto de vista sobre o desenvolvimento humano é a compreensão que a 

educação está ligada ao respeito e a tolerância de uma sociedade, o reconhecimento das 

diversas culturas que compõem os centros de serviços e aglomerados sociais. Dessa 

forma, a educação (JÚNIOR, 1988) influencia os processos de alienação social que 

retira a liberdade individual de pensamento e cidadania, e, ainda, gerando um processo 

de violência um argumento de inserção social com o uso da força. 

Assim descreve Belisário dos Santos Junior 

 

Grande ênfase vem sendo dada ao tema formação ou educação em Direitos 

Humanos. Educar, para o exercício da cidadania aqueles que secularmente 

dela vêm sendo excluídos, tem por objeto, no dizer de Paulo Freire, a partir 

da conscientização destes, modificar a situação que os oprime (SANTOS 

JUNIOR, 1988, p.74/75) 

 

Os objetivos da educação em sentindo amplo também é desenvolver a 

consciência crítica da pessoa, que gera ao cidadão a superação das históricas injustiças 

relacionada a nossa sociedade ocasionada pela desigualdade e opressão, ou seja, a 

inserção do cidadão na educação traz consigo o poder de escolha entre respeitar o 

próximo e ser respeitado através dos argumentos válidos e lógicos, sem que com isso 

haja a necessidade de violência para ser reconhecido.  

Vale destacar o argumento complementar do Belisário dos Santos Junior: 
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Enfim, através da formação ou educação popular, interdisciplinar, em 

Direitos Humanos, busca-se auxiliar a participação e organização populares, 

formas fundamentais da superação das injustiças, desigualdades e opressão, 

rompendo efetivamente com o Estado de Segurança Nacional, em busca da 

construção de uma nova sociedade verdadeiramente democrática, cujo 

fundamento essencial seja o trabalho humano e baseada nos princípios da 

igualdade, solidariedade e liberdade. (SANTOS JUNIOR, 1988). 

 

Destaca-se nesse argumento as lições de Carvalho que ensina 

 

Nos discursos pedagógicos há uma ênfase recorrente na necessidade de 

iniciação de jovens no campo de práticas e conhecimentos relativos aos 

valores públicos vinculados à democracia e aos direitos humanos. É o que 

encontramos, por exemplo, em documentos pedagógicos importantes, como 

as Diretrizes e os Parâmetros Curriculares Nacionais. É necessário 

reconhecer, contudo, que a aceitação dessa meta como principal diretriz 

educacional tem sido mais retórica do que prática. (CARVALHO, 2012) 

 

Dessa forma, para garantir a mais ampla inserção aos direitos humanos 

correspondentes a vida, ao trabalho, à saúde, à moradia e outros que fundamentam a 

dignidade da pessoa humana são necessários uma educação com conhecimentos que 

demonstram os valores públicos e somente com a igualdade nas oportunidades haverá a 

consolidação da ética e solidariedade do cidadão. 

Com esses argumentos, é possível destacar que a educação é o instrumento de 

desenvolvimento social capaz de atingir a materialidade dos direitos humanos, ao 

compreender que o ensinar e aprender gera a inserção da pessoa, um sujeito que possui 

um valor e uma dignidade, aos grupos sociais e econômicos que satisfazem sua 

ambição, além de manter essa pessoa livre de pensamento em aglomerações sociais, 

sem que sua liberdade seja rompida pela injustiça da força. 

 

CIBERCULTURA 

 

Com o avanço das tecnologias, o ser humano constrói novas ferramentas que 

facilitam a comunicação, um mecanismo virtual que atrai instantaneamente o mundo 

para um determinado tema em fração de segundos, a principal característica da atual 

cultura. Na educação, a tecnologia de informação atrai novas práticas que interagem em 

um universo amplo incalculável de possibilidades. Essa cultura denominada como 

cibercultura é o principal meio de inserção do cidadão ao conhecimento de informações, 

assim é possível conhecer instantaneamente de fatos históricos, ver imagens, vídeos, 

discursos e contextuar em um momento presente, trazendo a livre manifestação do 
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pensamento ilimitada. Assim, torna-se necessário contextualizar todos os fundamentos 

até aqui desenvolvidos neste cenário de cibercultura. 

O termo cibercultura, consagrado pelo escritor Pierre Lévy (1999), pode ser 

entendido como “(...) o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de 

atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 

crescimento do ciberespaço”. Este, por sua vez,  

 

[...] é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial de 

computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico que de informações 

que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 

universo. (LÉVY, 1999) 

 

O ponto de análise essencial, portanto, não é o desenvolvimento de novas 

tecnologias, mas sim como elas têm transformado a comunicação e a transmissão de 

informações e principalmente, como o ser humano interage com essa realidade, 

evidenciando sua postura diante das tecnologias e o impacto que a cibercultura tem 

sobre os indivíduos, que reflete, por consequência, nos direitos humanos. 

Ao que tudo indica, a partir de uma observação de certas características, é 

possível afirmar que existem dois tipos de relação do indivíduo com a cibercultura: 

aquele que já nasce imerso nessa realidade, sendo sua relação com as tecnologias um 

processo natural de convivência; e aquelas pessoas que precisam adaptar-se às novas 

formas de comunicação, ressaltando, todavia, que em ambos os casos, há forte impacto 

sobre a vida do sujeito. As relações de trocas culturais vividas no mundo cibernético 

tornaram-se as principais influências comportamentais do cidadão, tanto para exercer 

sua liberdade de pensamento quanto para exercer sua cidadania.  

Historicamente, com o surgimento da escrita, houve uma mudança na forma de 

manifestação do pensamento. Quando as mensagens são lidas, comumente estão 

dissociadas do contexto em que foram concebidas, pois podem ser lidas séculos depois, 

ou em locais diversos, o que pode ocasionar problemas de interpretação e recepção e 

gerar conflitos. Algumas mensagens, todavia, são consideradas universais, pois foram 

concebidas para manterem seu sentido, como é o caso da ciência, dos discursos 

religiosos, e, no entender de Lévy (1999), também dos direitos humanos. 

Ocorre que, a cibercultura tem o condão de modificar inclusive o sentido das 

mensagens universais, uma vez que modifica a escrita estática. Como promover a 

universalização e efetivação dos direitos humanos já positivados se o pensamento 
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disseminado no ambiente virtual provoca mais conflitos do que concórdia relativamente 

a direitos tão essenciais? Assim aponta Pierre Lévy: 

 

A nova universalidade não depende mais da auto-suficiência dos textos, de uma 

fixação e de uma independência das significações. Ela se constrói e se estende por 

meio da interconexão das mensagens entre si, por meio da vinculação permanente 

com as comunidades virtuais em criação, que lhe dão sentidos variados em uma 

renovação permanente. (LÉVY, 1999) 

 

Destarte, a cibercultura tem impacto na educação, e no desenvolvimento de 

mecanismos para a materialização dos direitos fundamentais. A relação entre o ser 

humano e a tecnologia merece atenção, para que, através de reflexões, os indivíduos 

aprendam a melhor maneira de atribuir significações construtivas aos conteúdos que 

acessam virtualmente. Frente às novas modalidades de comunicação, tudo aponta que as 

restrições mencionadas à livre manifestação do pensamento não são suficientes para 

garantir a dignidade da pessoa humana, de modo que é imprescindível a educação em 

direitos humanos. 

Por fim, se esse novo espaço de comunicação se expande diariamente, abrindo 

novas possibilidades, porque não aproveitá-las como ferramentas úteis aos direitos 

humanos? Afinal, como pondera Pierre Lévy (1999) “(...) cabe apenas a nós explorar 

as potencialidades mais positivas desse espaço nos planos econômico, político, cultural 

e humano”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Hodiernamente, difícil concebermos um axioma mais óbvio do que “ninguém é 

igual a ninguém”, sendo cada indivíduo um ser único, um mundo único, com infinitas 

particularidades, de modo que se torna urgente fazer com que a diferença deixe de ser 

fundamento e objeto de discórdias e conflitos. A única certeza que podemos ter no 

relacionamento com o outro é de que este outro é um ser diferente de nós. 

Para participar verdadeiramente da democracia, é necessário interiorizar os 

valores democráticos essenciais, como a igualdade, a liberdade, o respeito e dignidade 

da pessoa humana, valores estes que condicionam o agir do indivíduo na sociedade 

(GOMES, 2015). 

Os valores que nos unem devem prevalecer absolutos, tornando-se mais fortes 

que os conflitos que querem nos dividir. Mais do que garantir a efetivação do 

pluralismo político e da livre manifestação do pensamento, desenvolver políticas de 
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educação em direitos humanos, voltadas para a inserção social e para a formação do 

cidadão, que incentivem ainda a tolerância e o respeito às diferenças, trata-se de medida 

indispensável à própria sobrevivência do Estado Democrático de Direito. 
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Resumo: Por um longo tempo os discursos de poder patriarcal e de cunho machista e misógino foram 

difundidos entre os três principais pilares da construção do pensamento social, compostos sobretudo 

pela família (célula vital), religião (célula ética) e escola (célula formativa). No entanto, com a evolução 

do ser humano e com a popularização da ciência e da Universidade, assistimos desde o final da década 

de 80 um crescimento significativo das lutas feministas e humanitárias a favor da desconstrução de um 

ideário de submissão e de pertença da mulher como objeto do homem. Mesmo assim, após tantos 

avanços, ainda há uma persistência na desvalorização da mulher, marcada sobretudo, pela violência e 

banalização do elemento feminino na sociedade contemporânea. Este projeto de pesquisa, portanto, visa 

estudar os enfrentamentos históricos da luta das mulheres, bem como das persistências da violência e 

instauração da Lei 11.340/2006, cognominada Lei Maria da Penha. O objetivo deste trabalho é analisar 

o trajeto histórico das lutas femininas, bem como de que forma a legislação vigente colaborou para a 

sororidade e para o empoderamento feminino, logo esta análise não é puramente documental, mas 

contempla também os discursos traçados pelos indivíduos. Para qualificar os resultados desta pesquisa, 

buscou-se as premissas da pesquisa qualitativa, que visa a interpretação dos fenômenos sociais, bem 

como das suas ressonâncias nos indivíduos e na sociedade.  Para tanto, o estudo será de cunho 

bibliográfico, centrando-se na fortuna crítica recolhida até o momento, principalmente nos estudos de 

Brasil (2014), Hannah Arendt (1994), Maria Berenice Dias (2007), Pierre Bourdieu (2005), Porto 

(2007), Calazans e Cortes (2011) e Colling (2014) dentre outros que abarcam estudos da dominação 

masculina e da violência contra a mulher. 
 

Palavras-chave: Resistência, persistência, violência contra mulheres, Direitos Humanos. 

 

 

INTRODUÇÃO: HISTÓRIA DE “UMA LEI COM NOME DE MULHER” 

 

 

Tanto Leda Maria Hermann (2008) quanto Maria Berenice Dias (2016) usaram a 

expressão que evocamos neste subtítulo para caracterizar a Lei 11.340/2006 como uma 

lei a favor das mulheres, e que traz um nome de mulher em sua forma popular de 

divulgação. A referida lei que muitos conhecem, também acumula inúmeros estudos e 

avanços no combate às violências. No entanto, um decênio após sua sanção, é possível 

observar o quanto há resistências e o quão grande ainda é o número de mulheres 

violentadas que vivem à sombra da impunidade e a mercê de seus agressores. 
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 Historicamente é possível observar que a violência é retratada desde os 

primórdios das civilizações de duas maneiras: a) forma de organização social, quando as 

lutas concorrenciais por território eram mais frequentes, e dependiam da força e da 

capacidade de guerrear; b) mecanismo de opressão e de poder de um indivíduo para 

com o outro, ou mesmo da sociedade e das estruturas para com o povo. 

Para Porto (2007, p. 13) a violência sempre esteve presente nas sociedades, e tal 

fato é preponderante para que emerja “no cotidiano, nossa paradoxal condição, tão 

selvagem quanto humana”. É neste processo dúplice entre a irracionalidade e a 

racionalidade, que homens e mulheres dividiram espaços, e foram construindo suas 

relações de poder, e impondo suas supremacias de gênero. 

Nesta relação, historicamente unilateral, o homem sempre teve papel dominador, 

sobrepondo-se à mulher e relegando a ela espaços de objetificação de sua mão de obra, 

ou de exploração do corpo como ferramenta de procriação e prazer. Sempre vista como 

posse, a mulher vivia sob a guarda do pai que era o seu mantenedor físico e moral até 

que fosse entregue a outro homem (marido), para que então lhe prestasse submissão e 

lhe servisse como “boa esposa”, correndo o risco de ser devolvida caso não respondesse 

a tal adjetivação.     

Partindo desta ideia, sustentamos a tese de que as violências contra a mulher, 

assim como já afirmam alguns historiadores é uma herança cultural, política, social, e 

sobretudo ideológica, perpetuada de geração para geração. Por um longo tempo os 

discursos de poder patriarcal e de cunho machista e misógino foram difundidos entre os 

três principais pilares de construção do pensamento social, compostos sobretudo pela 

família (célula vital), religião (célula ética) e escola (célula formativa).  

No entanto, com a evolução do ser humano e com a popularização da ciência e 

da Universidade, assistimos desde o final da década de 80 um crescimento significativo 

das lutas feministas e humanitárias a favor da desconstrução de um ideário de 

submissão e de pertença da mulher como objeto do homem. Mesmo assim, após tantos 

avanços, ainda há uma persistência na desvalorização da mulher, marcada sobretudo, 

pela violência e banalização do elemento feminino na sociedade contemporânea. 

Para exemplificar tal afirmação, basta rememorar a polêmica em volta da prova 

do ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio de 2015, que ao propor uma discussão 

sobre gênero e uma redação sobre a persistência da violência contra as mulheres, foi 

amplamente atacada nos meios de comunicação, tendo inclusive propostas de anulação 
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do exame, pois segundo alguns era uma “ideologia de gênero” imposta à sociedade, e 

apresentava princípios que feriam a ciência e as religiões cristãs.  

A prova trouxe várias referências a questões feministas, e que motivavam o 

aluno a pensar sobre a relação de gênero, tendo como foco teorias que inferiam sobre 

identidade, sororidade e cultura feminina. No entanto, uma das questões que mais 

motivaram a reação negativa nas redes sociais, foi a que veio acompanhada pela citação 

da filósofa francesa Simone de Beauvoir, e que afirmava que o gênero é uma construção 

social e não meramente biológica: 

 
 

Fonte: Exame Nacional do Ensino Médio 2015, p. 03 
 

Tal questão além de suscitar o debate histórico sobre o movimento feminista, 

motivou reações que evidenciaram o machismo e demonstraram o quanto é preciso 

investir no debate sobre a igualdade de gênero, e do respeito às mulheres. A dominação 

masculina e a implementação de discursos de intolerância e machismo, têm se tornado 

frequentes na sociedade atual. Embora, haja uma sensação de que os preconceitos 

diminuíram, o que vemos nos meios de comunicação é uma alarmante denúncia de que 

a cada dia, mais mulheres são vítimas de agressões e exclusão social. 
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Diante deste cenário crescente e cada vez mais preocupante, surge o seguinte 

problema: de que forma a implementação da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) 

colaborou para os enfrentamentos da violência contra a mulher? 

Questionamentos como este, só podem ser respondidos a partir de uma pesquisa 

acurada que considere, sobretudo, as bibliografias produzidas até o momento e que 

analisem o panorama social e histórico das violências, dos estudos de gênero e do 

patriarcalismo latente na sociedade brasileira. Pesquisar os enfrentamentos femininos ao 

longo do tempo, sobretudo no Brasil - país em que a violência contra as mulheres ainda 

é uma realidade - é uma necessidade cada vez mais pungente, pois somente por meio do 

debate popular, ou mesmo pela construção do senso concreto de equidade social é que 

se pode dissipar preconceitos e garantir os direitos fundamentais do ser humano.  

Logo, pesquisas voltadas aos problemas sociais, como por exemplo, a violência 

contra a mulher, são uma via de mão dupla, pois: a) fortalecem a consciência 

humanitária dos acadêmicos envolvidos, possibilitando-os perceber a sociedade como 

uma célula carente de políticas públicas; b) promovem debates que transformam os 

espaços de educação superior em ambientes mais humanos e não tão técnicos. Em 2014 

a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, lançou uma pesquisa cognominada 

Balanço 2014, que reunia as denúncias feitas ao Ligue 180, canal de denúncias de 

violência contra a mulher. 

 Os dados são reveladores e ao mesmo tempo despertam para a necessidade de 

implementação de outros meios, mais severos para a proteção da mulher. A resposta a 

estes “gritos” em forma de números, culminou para a sansão da Lei 13.104, chamada de 

Lei do feminicídio. Os números de atendimentos, revelam que as denúncias são 

constantes, o que demonstra o quão presente é a violência contra a mulher. Segundo a 

pesquisa “foram cerca de 485.105 atendimentos, em média, 40.425 atendimentos por 

mês e 1.348 por dia” (BRASIL, 2014, p.07). 

Nos últimos anos, sobretudo no Governo Dilma Rousseff, leis mais severas, ou 

mesmo políticas públicas de impacto social têm sido implementadas. A exemplo disso, 

pode-se citar a lei 13.104/2015, que altera o artigo 121 do Código Penal e que coloca no 

rol de crimes hediondos, os chamados crimes de feminicídio, que são aqueles que 

atentam contra a vida das mulheres, pelo simples fato de serem mulheres, ou seja, um 

crime de gênero.  

Tal lei, ainda nova, visa corroborar para o combate às opressões e demonstra o 

quanto ainda é preciso caminhar. Em um país, em que o mapa da violência ainda é 
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justificado por seu mapa social, é importante estudar todos os fenômenos envolvidos 

neste processo, para que não caiamos no velho truísmo de justificar as violências, 

culpabilizar as vítimas, e descontar na conta apenas dos pobres, o valor destas 

digressões.  

Hannah Arendt (1994) ao dissertar sobre a violência, afirma que este não é um 

fenômeno isolado, mas que foi e é construído junto ao próprio indivíduo. Logo, analisar 

a violência, em qualquer aspecto que seja, implica em analisar também os seres 

humanos. Pensando desta maneira, o fenômeno da violência contra a mulher, é a soma 

de um trajeto histórico, em que os discursos e hábitos construídos apontam para um 

cenário muitas vezes de perpetuação e continuidade. No entanto, é preciso pensar que 

este resultado histórico, pode ser minimizado por meio de políticas públicas de 

conscientização e valorização da mulher.  

Neste sentido, em 2006 foi sancionada a Lei 11.340 que institui a Lei Maria da 

Penha, criando mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher. Uma lei com nome de mulher e a favor das mulheres. Maria Berenice 

Dias (2007, p.45) afirma que “talvez o traço mais significativo da Lei Maria da Penha é 

que ela deixa evidente o repúdio pela forma como a violência doméstica era tratada pela 

Justiça”, logo a advogada evidencia a capacidade social da lei, ao mesmo tempo que 

reconhece o deslocamento e protagonismo discursivo que ela propõe. 

Tais deslocamentos, na visão de Campos (2011, p. 09) ocorrem principalmente 

porque 

 

A Lei Maria da Penha reflete a sensibilidade feminista no tratamento da 

violência doméstica. Ao desconstruir o modo anterior de tratamento legal e 

ouvir as mulheres nos debates que antecederam a aprovação da Lei 

11.340/2006, o feminismo registra a participação política das mulheres como 

sujeitos na construção desse instrumento legal e sugere uma nova posição de 

sujeito no direito penal. 

 

Desta maneira a criação da Lei foi um processo gradativo, que envolveu 

iniciativas de inúmeros setores da sociedade civil organizada, bem como de estudos 

produzidos pelas diversas universidades do país, e que culminaram na instauração legal 

da Lei 11.340/2006. Até que este marco legal fosse instaurado, o movimento feminista 

muito discutiu, protestou e trouxe a mulher para o centro das discussões legais no Brasil 

e fora dele. No entanto, somente a partir dos anos 1999, que o debate apareceu de forma 

profícua e com ações mais jurídicas. 
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Uma das primeiras manifestações legais neste sentido, foi o Projeto de Lei nº 

905/199 de autoria do Deputado Freire Júnior do PMDB do Tocantins e que dispunha 

sobre os crimes de violência familiar, bem como de outras providências relacionadas a 

ele. O referido projeto, tipificou as condutas criminosas, bem como definiu as violências 

contra a mulher, dividindo-as em três partes: Violência Familiar, Psicológica e Lesão ou 

dano psicológico. Embora tenha sido muito bem justificado, o PL foi considerado 

inconstitucional, uma vez que não seguia todas as etapas do processo contraditório de 

ampla defesa.  

Para Calazans e Cortes (2011, p. 41) dois pontos mereceram destaque no Projeto 

de Lei, o primeiro era “a forma inusitada para forçar uma reconciliação em nome de 

uma paz familiar”, e o segundo é que embora houvesse proposto algumas questões 

pertinentes, ele ainda permanecia “sob a égide da Lei 9.099/1995” e, portanto, a 

violência doméstica era considerada de menor potencial ofensivo. 

Nesta dinâmica, vários164 projetos de lei foram sendo apresentados, no entanto 

como preconizam Calazans e Cortes (2011, p. 41) não teriam eficiência uma vez que 

“estavam aquém das reinvindicações feministas e, em sendo aprovados, iriam alterar 

pontualmente algumas leis já existentes, mas não iriam minorar o problema da violência 

doméstica”.  

Neste cenário de leis que pouco colaboravam para a proteção da mulher e da 

minimização da violência contra elas cometidas é que reuniram-se em julho de 2002 

algumas organizações não governamentais feministas que formaram o Consórcio de 

ONGs Feministas para a elaboração de uma Lei Integral de Combate à Violência 

Doméstica e Familiar Contra as Mulheres. Entre os objetivos do Consórcio, Calazans e 

Cortes (2011, p. 42) destacam que o mais geral era o de 

 

[...] erradicar de forma ampla a violência doméstica e familiar contra as 

mulheres. Seria uma legislação de impacto que não se restringisse apenas à 

questão penal. Deveria também alcançar todos os órgãos governamentais 

responsáveis pela segurança, educação, saúde, entre outros. Era este o 

pensamento do movimento de mulheres e feministas, sempre que o assunto 

era violência contra as mulheres, principalmente a violência doméstica. 

 

                                                            
164  Segundo Calazans e Cortes (2011, p. 40-41) “A questão da violência doméstica contra as 

mulheres estava inserida em seis Projetos de Lei que tramitavam no Congresso Nacional [...] O de 

número 3.901/00 [...] que alterou os procedimentos contidos na Lei dos juizados Especiais Cíveis e 

Criminais [...] O PL 5.172/2001 sobre os efeitos do abandono justificado do lar [...] 6.760/2002, alterando 

o art. 129 do Código Penal [...] O 905/1999 e o 1.439/1999 [...]” 
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A partir de objetivos como estes, e de desejos comuns, uma vez que todas as 

ONGs já tinham realizado estudos sobre a violência doméstica, iniciou-se o trabalho de 

seleção das ideias mais relevantes para a lei, bem como a seleção do arcabouço teórico e 

legal que seria utilizado para sustentá-la. O que era de comum acordo, segundo 

Calazans e Cortes (2011) é que a Lei 9.099/1995 não caberia dentro do novo projeto. 

O diálogo entre as ONGs, bem como com o poder legislativo foi intenso, sendo 

que em 31 de março de 2004, por meio do Decreto 5.030, foi instituído o Grupo de 

Trabalho Interministerial (GTI), que em seu caput instituía “o Grupo de Trabalho 

Interministerial para elaborar proposta de medida legislativa e outros instrumentos para 

coibir a violência doméstica contra a mulher, e dá outras providências”.  

Após a elaboração do Projeto de Lei, o GTI encaminhou o mesmo ao Consórcio 

de ONGs para que este pudesse apreciá-lo, e, por conseguinte o chancelasse para seguir 

os trâmites legais. Embora a ideia original do Consórcio fosse eximir os ditames da Lei 

9.099/1995, isso não foi possível na íntegra, uma vez que o projeto que foi encaminhado 

para a Câmara dos Deputados, mantinha a “competência[...] nos casos de violência 

doméstica contra a mulher” Calazans e Cortes (2011, p. 46). 

No dia 12 de junho de 2006, o projeto foi encaminhado ao Senado, e em 04 de 

julho do mesmo ano, após percorrer vários caminhos legais para a aprovação, foi 

incluso em regime de urgência na Ordem do Dia, sendo votado, aprovado e 

encaminhado à sanção da Presidência da República, que em 07 de agosto sancionou-o. 

Calazans e Cortes (2011, p. 56) esclarecem que uma vez sancionado, o projeto 

como conhecido nos dias atuais, também cumpriu uma determinação da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que de conhecimento dos casos de 

violência doméstica sofridos por Maria da Penha Maia Fernandes orientou que o Brasil,  

 

[...] por não cumprimento do previsto no artigo 7.º da Convenção de Belém 

do Pará e nos artigos 1º, 8º e 25 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, e ainda, o dever do Estado brasileiro de indenizar a vítima, 

monetária e simbolicamente. Ademais, a Comissão recomendou que o Brasil 

adotasse várias medidas de combate à violência contra a mulher, entre elas, a 

elaboração de uma lei específica para este fim. Desse modo, a Presidência da 

República, com assessoria da SPM, decidiu, ao sancionar a Lei aprovada no 

Congresso Nacional, cumprir a recomendação da OEA, nominando a nova lei 

de Lei Maria da Penha, como uma forma simbólica de cumprir as 

recomendações da Comissão. A sanção foi um grande evento no Palácio do 

Planalto, com a presença de várias autoridades, representantes do movimento 

de mulheres, e da Senhora Maria da Penha Fernandes, escolhida como um 

símbolo da luta contra violações dos direitos humanos das mulheres. 
 

Mas de fato quem foi Maria da Penha, e quais os motivos pelos quais ela foi 

cognominada em uma das leis mais completas do arcabouço jurídico de amparo às 
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mulheres e de combate à violência familiar e doméstica?  

Nascida em 1945, na cidade de Fortaleza, Maria da Penha Maia Fernandes 

sempre sonhou em se casar e ter filhos. Formada em Farmácia e bioquímica pela 

Universidade Federal do Ceará, deu prosseguimento a seus estudos mestrando-se em 

Parasitologia em Análises Clínicas pela Universidade de São Paulo. E foi na USP, que 

ela conheceu o colombiano, naturalizado brasileiro Marco Antônio Heredia Viveiros, 

com quem mais tarde se casaria e teria três filhas.  

Em entrevista ao Jornal O povo, Maria da Penha narra que o marido “era uma 

pessoa muito legal, muito amiga, fácil de conviver. Nunca demonstrou ser violento, era 

uma pessoa acima de qualquer suspeita”. No entanto, afirma ainda que o 

comportamento dele foi mudando, mas que somente após o nascimento da segunda 

filha, as agressões começaram. 

Uma das agressões mais contundentes foi também responsável pela paraplegia 

de Maria da Penha. Na noite de 29 de maio de 1983, quando dormia, foi atingida por 

um tiro de espingarda disparado por Heredia. Como Maria não morrera, Heredia criou a 

versão de que bandidos haviam invadido a casa, e que deles derivou o tiro que acertara a 

esposa. Sucederam a primeira agressão, o cárcere privado e uma tentativa de 

eletrocutamento.  

Sobre a segunda tentativa de homicídio, Maria da Penha, em entrevista 

concedida ao Jornal O povo narra como tudo aconteceu: 

 

Depois que eu voltei do hospital – fiquei internada por quatro meses – 

cheguei do aeroporto, ele me levou para casa e fui mantida em cárcere 

privado. Nesse período, acho que uma semana depois deu ter chegado em 

casa, ele me levou pra tomar banho. Quando ele me conduziu ao banheiro, eu 

primeiro pedi para ele abrir o chuveiro e coloquei a mão para sentir a 

temperatura da água, pra saber se estava quente ou não. Eu tinha que tomar 

banho com água mais ou menos morna, porque eu tinha muita contração. 

Minhas pernas começam a dar espasticidade (aumento do tônus muscular e 

exacerbação dos reflexos profundos). Aí a água tinha que ter uma 

temperatura razoável. Quando botei a mão, eu senti que estava dando choque. 

Me segurei no boxe, me puxei pra trás. Gritei pelas meninas que estavam em 

casa comigo e elas já estavam sob aviso de que era pra ficar perto de mim 

quando ele estivesse em casa. Porque eu estava tratando já da documentação 

judicial para eu sair de casa. Eu já estava temendo pela minha vida. E eu não 

queria sair de casa, porque poderia ser considerado abandono de lar e eu 

perder a guarda das minhas filhas. (Disponível em> 
http://www.mp.ce.gov.br/nespeciais/promulher/defesaamulher/noticias/entrev

ista_mariadaPenha.pdf> acesso em 02/09/2016) 
 

Em 1984 baseando-se em fragmentos dos depoimentos de Maria da Penha, e nas 

muitas versões dadas por Heredia a polícia conclui que ele era culpado pelo tiro, no 

entanto, somente sete anos depois ele foi a julgamento e foi condenado a 15 anos de 
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prisão. Diante da Sentença, a defesa de Heredia recorreu, anulando o julgamento que 

voltou a ocorrer em 1996, condenando-o novamente, mas com pena reduzida para 10 

anos. Embora tivesse sido condenado Heredia saiu livre, e somente após a intervenção 

do Centro para Justiça e do Direito Internacional (CEJIL), e da notoriedade 

internacional que o caso havia ganhado, foi preso. Vale ressaltar que a prisão de Heredia 

ocorreu seis meses antes do crime prescrever, e que o mesmo cumpriu apenas 2 anos em 

regime fechado, ou seja 1/3 da pena. 

 

ENFRENTAMENTOS E RESISTÊNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA 

 

 

Em 2016, ao completar 10 anos, a Lei Maria da Penha acumula muitos ganhos 

ao passo que também nos abre os olhos para fatos alarmantes como a persistência da 

violência contra as mulheres, e também do aumento no número de ligações ao disk 180 

da Secretaria de Política para as Mulheres. 

Embora a intenção da Lei seja a redução do número de violências contra as 

mulheres, ainda é alarmante o número de casos relatados pela mídia, ou mesmo pelas 

estatísticas divulgadas por ONGs que se dedicam à proteção da mulher. 

Em 2016, em virtude da comemoração dos 10 anos da Lei, o portal de notícias 

G1, lançou um dossiê sobre a violência contra mulheres. Entre os muitos dados 

apresentados, o mais alarmante aparece em uma planilha que reúne 4.060 notícias de 

violências contra mulheres nos últimos 10 anos, publicados pelo portal. São cerca de 

406 agressões por ano a anônimos e famosos. O número torna-se mais alarmante se 

pensarmos que cerca de 55% dos casos não são levados ao conhecimento da polícia, e 

que muitos deles pela banalização da violência acabam não sendo retratados pela grande 

mídia. Analisada por Estado, a planilha mostra o seguinte panorama: 

            
Fonte: www.g1.globo.com 
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As reportagens revelam o quanto ainda é predominante nas páginas de jornais, 

notícias sobre a violência contra as mulheres. Este fato, pode nos revelar inúmeras 

fatores, dentre eles o que mais se evidencia é que mesmo após a Lei Maria da Penha, a 

violência ainda persiste e apresenta-se com dados alarmantes.  

Dos estados com mais reportagens publicadas, São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Pernambuco, lideram o ranking, enquanto Amapá, Maranhão e Sergipe 

aparecem com menos de 20 casos cada. Outro fato que ajuda a sustentar a ideia de que o 

número de violência contra as mulheres tem aumentado é apontado pela Agência Brasil 

em matéria publicada em 09 de agosto de 2016. Na referida matéria, a agência informa 

que os números de queixas de violência doméstica aumentaram mais 133% em relação a 

2015. O jornal pondera ainda que: 

 

O balanço aponta que, neste semestre, o serviço recebeu um total de 555.634 

ligações, o que representa um acréscimo de 52% nos atendimentos em geral. 

Nos relatos de violência, principal tipo de consulta à central, estão casos 

sobre violência física (51,06%), violência psicológica (31,10%), violência 

moral (6,51%), cárcere privado (4,86%), violência sexual (4,3%), violência 

patrimonial (1,93%) - quando a pessoa não tem acesso aos seus próprios bens 

– e tráfico de pessoas (0,24%). Disponível em> 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-08/queixas-de-violencia-

domestica-pelo180-aumentam-133-este-ano-em-relacao-2015> acesso em 

12/09/2016. 

 

Outro ponto que chama a atenção, pôde ser observado por meio do Balanço 

2015 do ligue 180. No relatório publicado em 2016, há dados contundentes que 

precisam ser observados com muita atenção. Foram mais 76.651 violências registradas, 

dentre estas, 

 

38.451 relatos de violência física (50,15%); 

23.247 relatos de violência psicológica (30,33%); 

5.556 relatos de violência moral (7,25%); 

3.961 relatos de cárcere privado (5,17%); 

3.478 relatos de violência sexual (4,54%); 

1.607 relatos de violência patrimonial (2,10%); 

351 relatos de tráfico de pessoas (0,46%). 

(BRASIL, 2016, p. 07) 
 

A persistência da violência contra as mulheres, ainda se justifica pelo discurso 

arraigado de machismo, e de uma concepção misógina que tem se reafirmado na 

sociedade atual, sobretudo pela desvalorização do elemento feminino, ou mesmo pela 

objetificação do corpo. Neste movimento dualista, observamos que embora as lutas 

femininas sejam grandes, também é crescente o esforço de algumas parcelas da 

sociedade em construir discursos de submissão e de preconceito. 
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A exemplo disso, podemos citar a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) publicada em 2013, que revelou que cerca de 58,5% dos 

brasileiros entrevistados acreditam que o estupro é motivado pelo comportamento 

feminino, e que 26% creem que mulheres que usam roupas curtas merecem ser 

estupradas. Os dados da pesquisa motivaram um verdadeiro mutirão nas redes sociais, 

alavancado sobretudo pela hashtag “Eu não mereço ser estuprada”. Mais recente em 

2016, o Instituto Datafolha também publicou pesquisa parecida encomendada pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública e que demonstrou que cerca de 30% dos 

entrevistados concordam com a ideia de que mulheres que usam roupas curtas e que são 

estupradas não podem reclamar.  

O estudo trouxe ainda o panorama do medo enfrentado pelas mulheres em 

relação ao estupro. Dos 3.625 entrevistados, cerca de 85% das mulheres admitiram ter 

medo de ser vítimas de estupro, enquanto 46 % dos homens apresentavam o mesmo 

temor. Em relação a efetividade das leis, 53% acreditam que elas favorecem aos 

estupradores e não às vítimas. 

A descrença nas leis e a reiteração de que elas estão mais a serviço do agressor, 

do que da vítima pode ser justificada entre outros motivos pela exacerbada quantidade 

de escândalos pelos quais os operadores das leis, sobretudo Deputados, e Senadores, 

vem sendo envolvidos. Junta-se a isso, o fundamentalismo religioso, e a pregação de um 

moralismo que a cada dia se mostra mais frágil e opressor. 

Sentimentos de negação, descrença, e de indignação somam-se ao que 

chamamos nesse texto de enfrentamentos e resistências. O que se percebe é um 

movimento, que a cada dois passos dados para frente, um novo é dado para traz. Ao 

passo que caminhamos rumo a uma sociedade menos violenta, regressamos, pois vemos 

a violência se manifestar em todos os lugares, inclusive naqueles em que 

inadmissivelmente ela poderia ocorrer, como por exemplo; o Congresso Nacional. 

Em reportagem à revista Carta Capital, a jornalista Luciana de Oliveira Ramos 

(2016) aponta graves manifestações de machismo no Congresso Nacional, dentre eles 

destaca as resistências sobre o debate de legalização do aborto, os xingamentos de 

“vagabunda” à Deputada Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), e do discurso do Deputado 

Jair Bolsonaro (PSC-RJ) que afirmou que só não estupraria a também Deputada Maria 

do Rosário (PT-RS), porque ela não merecia. Na visão da jornalista, casos como este 

refletem 
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[...} claramente a cultura do estupro. Com esse discurso, o deputado dá a 

entender que sofrer um estupro é uma benesse e não uma violência contra a 

mulher. Esses episódios não ocorreram há um século. Eles aconteceram há 

um ou dois anos. Isso é preocupante e mostra como as mulheres são 

desrespeitadas dentro do ambiente institucional de democracia representativa. 

Não apenas são desrespeitadas como seres humanos, mas são inclusive 

agredidas dentro do ambiente onde são elaboradas as leis de nossa sociedade. 

Essas barreiras à integração das mulheres no ambiente político são 

prejudiciais à democracia e à sociedade como um todo. Ter voz dentro de 

uma Casa Legislativa é seu instrumento de trabalho. Limitar a expressão 

dessa voz é impedir a efetiva participação de mulheres no Parlamento. 

Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-e-a-

violencia-contra-a-mulher-na-politica> acesso em 25/10/2016. 
 

Na esteira de pensamentos como estes dos deputados citados, há uma série de 

outros acontecimentos que demarcam a resistência do machismo e a manutenção da 

violência contra as mulheres. Poderiam ser apontados ainda, um inúmero leque de 

preconceitos contra a Presidenta Dilma Rousseff (PT), que mesmo estando no cargo de 

maior poder do Estado, foi vítima de machismo.  

Os inúmeros rastros do machismo e misoginia, podem começar a ser observados 

pela insistente negação dos meios de comunicação, bem como de um grande número de 

pessoas que se negavam a aceitar o termo “presidenta”. Ou mesma a capa da Revista 

IstoÉ de 03 de abril de 2016 intitulada “As Explosões Nervosas da Presidente”, que 

trazia a foto de Dilma em um ataque de ira, justificando-os por uma questão de gênero. 

 

 
Fonte: Google imagens 

 

O que temos lido até aqui vai ao encontro do que Brownmille (1975, p. 15) 

afirma, quando nos preleciona que 

 

Como a arma básica de força contra as mulheres, o estupro, uma prerrogativa 

masculina, é menos um crime sexual do que uma chantagem de proteção; é 

http://politike.cartacapital.com.br/a-cultura-do-estupro-e-a-expressao-mais-radical-da-cultura-da-superioridade/#_blank
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um crime político, o meio definitivo de os homens manterem as mulheres 

subordinadas como o segundo sexo. (1975, p.15) 

 

Neste sentido, temos ainda um discurso masculino de poder, uma prática que a 

medida que se instala como violência, também se reafirma como um ato político de 

intimidação. É um discurso de afastamento, pois faz com que as mulheres sejam 

eximidas dos espaços de construção das políticas públicas, deixando-o como de fato o 

discurso machista e antediluviano o quer: exclusivamente masculino. 

Dentro deste universo de preconceito e de machismo, cabe-nos ressaltar um 

ponto que muito nos preocupa, uma exclusão dentro da própria exclusão, ou seja, das 

mulheres que são negras e que estão à margem, e, por conseguinte submissas ao “poder 

do macho”. Preleciona-nos Saffioti (1987, p. 16) que 

 

De modo geral, contudo, a supremacia masculina perpassa todas as classes 

sociais, estando também presente no campo da discriminação racial.  Ainda 

que a supremacia dos ricos e brancos tome mais complexa a percepção da 

dominação das mulheres pelos homens, não se pode negar que a última 

colocada na "ordem das bicadas” e uma mulher.  Na sociedade brasileira, esta 

última posição é ocupada por mulheres negras e pobres. 
 

Por fim, cabe-nos observar dois grandes movimentos discutidos no decorrer 

deste texto: I) a importância histórica da Lei Maria da Penha, bem como seu processo de 

instauração, criação e efetividade teórica e legal; II) a persistência dos discursos e das 

violências contra as mulheres, amparados por discursos de ódio, machismo e misoginia. 

O que nos é possível observar é que embora estejamos em outra realidade 

histórica, muitos discursos de preconceito contra as mulheres ainda são perpetuados, e 

reproduzidos de forma mecanicista. Tal fato é perceptível e nos alerta para o fato de que 

embora haja uma sensação de que as violências diminuíram, ou mesmo de que haja uma 

equidade entre os gêneros, é preciso estar atento. 

Desta maneira, cabe-nos salientar que a mulher é um sujeito histórico, e que só é 

possível compreender as ações contra ela realizadas se buscarmos na própria história 

como o homem tem lidado com isso. Neste sentido, Colling (2014, p.27) afirma que: 

 

[...] o corpo feminino é um texto histórico, escrito diversamente ao longo do 

tempo. Por este motivo, não existe “um” corpo feminino, não existe uma 

natureza feminina, mas uma cultura em que durante séculos as mulheres 

foram encaradas como seres naturais. A mulher, como o homem, é algo 

produzido e não pode indagar ao fundo de si para resgatar uma essência. Não 

existe a verdadeira mulher, pois a “verdadeira” e “mulher” são conceitos 

criados, portanto, aparências, superfícies, produções. Sob os conceitos, não 

há nada que possa ser chamado mulher, somente relações de poder e de 

hierarquia socialmente construídas”. 
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Portanto, se historicamente somos construídos, nossas relações dependem das 

ações ensinadas e aprendidas, o que nos deriva dizer que para minimizar o preconceito, 

o machismo, e a misoginia, o caminho mais seguro não é somente a instauração de Leis, 

mas a Educação dada ao povo. 

Desta maneira, vale ressaltar que embora os ganhos com a Lei Maria da Penha 

tenham sido muitos, ainda é necessário que estudos e iniciativas que combatam a 

violência contra as mulheres, sejam construídas. Portanto é imprescindível que hajam 

políticas públicas de educação e promoção da igualdade, mas que também hajam leis 

que garantam que o agressor seja punido de forma a não cometer novas agressões, e que 

as vítimas se sintam amparadas pela justiça e livres para exercerem o direito de ir e vir, 

bem como de gozar de todos os direitos cidadãos que lhes conferem a Lei brasileira. 
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25. Tratados Internacionais: Uma Análise Sobre sua Eficácia Simbólica 
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Resumo: O presente artigo visa a analisar a efetividade dos tratados internacionais a partir da eficácia 

simbólica de declarar direitos. A tramitação de uma Proposta de Emenda Constitucional visando a reduzir 

a maioridade penal, que viola acordos internacionais, é apresentada como pano de fundo para essa 

análise. O objetivo é problematizar a eficácia desses acordos e avaliar suas consequências no cenário 

nacional. 

 

Palavras-chave: Empoderamento; Tratados internacionais; Maioridade Penal; Eficácia simbólica; 

 

 

Em junho de 2015, em meio à discussão na Câmara dos Deputados sobre a 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 171/1993 – que prevê a redução da idade 

penal de 18 para 16 anos – a Organização das Nações Unidas (ONU) emitiu nota contra 

tal medida. O documento frisava o retrocesso representado por essa PEC e a violação de 

acordos internacionais. 

 

Em alinhamento com compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e 

legislação nacional, sobre justiça juvenil, o sistema ONU ressalta que os 

marcos legais vigentes protegem os direitos das crianças, adolescentes e 

jovens, e confirmam os princípios da proibição de retrocesso social, da 

especialidade do sistema de justiça juvenil e da proporcionalidade das 

sanções penais em consonância com as diferentes fases do ciclo de vida das 

pessoas. (ONU, 2015, pg. 3) 

 

Entre os acordos aos quais o manifesto da Organização se refere, está a 

Declaração de Genebra dos Direitos das Crianças (1924), Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948), Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (1969), 

Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores – 

Regras de Beijing (1985), Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), Diretrizes 

das Nações Unidas sobre as Medidas não privativas de Liberdade – Regras de Tóquio 

(1990), Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil – 

Diretrizes de Riad (1990), Regras das Nações Unidas para a Proteção dos Menores 

Privados de Liberdade – Regras de Havana (1990), Diretrizes de Ação sobre a Criança 
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no Sistema de Justiça Penal – Diretrizes de Viena (1997), Convenção n.182 da OIT – 

Sobre Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua 

Eliminação, além da legislação nacional. 

Esses documentos corroboram a argumentação da ONU contrária à redução da 

idade penal no Brasil, o que é evidenciado pela Organização:  

 

A redução da maioridade penal opera em sentido contrário à normativa 

internacional e às medidas necessárias para o fortalecimento das trajetórias de 

adolescentes e jovens, representando um retrocesso aos direitos humanos, à 

justiça social e ao desenvolvimento socioeconômico do país. (ONU, 2015, 

p.3) 

 

Parcela significativa da legislação internacional e acordos firmados pelo Brasil, 

até mesmo aqueles endossados pelo Congresso Nacional, apontam que reduzir a 

maioridade penal seria um retrocesso. No entanto, embora o governo federal também 

tenha se manifestado, em 2015
165

, na mesma direção que a ONU, tal orientação foi 

ignorada pela maioria da bancada legislativa. A PEC 171 foi aprovada na Câmara – em 

uma manobra ainda questionada
166

 – e seguiu para a apreciação do Senado Federal. A 

aprovação dessa alteração da Constituição Brasileira, no que diz respeito à criança e 

adolescente, coloca em xeque, de forma direta ,o significado e a aplicabilidade dos 

tratados internacionais de direitos relativos ao tema e, de forma indireta, aos demais 

tratados de direitos  . Qual seria, então, a importância destes acordos em um contexto 

nacional, no qual se revela um iminente retrocesso legal? 

A partir desta questão, o presente artigo pretende analisar a relevância desses 

acordos, em uma perspectiva que considera a mobilização social como uma forma de 

empoderamento de sujeitos. Enquanto a Proposta de Emenda Constitucional em questão 

retorna à pauta, após anos de adormecimento, por outro lado, segmentos da sociedade 

reagem em uma luta pela manutenção dos direitos das crianças e adolescentes, em 

defesa de um sistema penal juvenil oposto ao sistema penal comum. O objetivo é 

problematizar a relação entre declarações de direitos e a efetividade desses direitos. 

 

SUJEITOS EMPODERADOS, COMUNIDADE QUE LUTA 

                                                            
165Governo Dilma Rousseff. Disponível em: http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/06/reducao-da-

maioridade-penal-nao-diminui-quantidade-de-crimes-afirma-consultora-da-unicef 

166Parlamentares questionam votação de PEC que reduz maioridade penal. Disponível em www.stf.jus.br 
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Hunt (2009) trabalha a relevância de apresentar direitos em declarações como uma 

confirmação pública da existência desses direitos, o que exterioriza a sua legitimidade. 

A autora afirma que a história da palavra declaração fornece uma primeira indicação da 

mudança na soberania. Dessa forma, o ato de declarar relaciona-se ao empoderamento 

dos sujeitos. 

 

Por que os direitos devem ser apresentados numa declaração? Por que os 

países e os cidadãos sentem a necessidade dessa afirmação formal? As 

campanhas para abolir a tortura e o castigo cruel apontam para uma resposta: 

uma afirmação formal e pública confirma as mudanças que ocorrem nas 

atitudes subjacentes. (HUNT, 2009, p. 113) 

 

Nesse sentido, a autora assume que as declarações devem ser consideradas 

universais não por tratarem de um cidadão universal, mas porque o fundamento do 

direito que declaram é universal. Trata-se de um ato de soberania popular. Entre os 

méritos que as declarações francesas e americanas trazem do passado não está a ideia de 

destinatário universal (pois embora se apresentassem universais elas se dirigiam a um 

cidadão específico – com posses, branco e entre outros), mas ao ato de soberania 

popular: ao empoderamento popular. 

 

(...) o ato de declarar está ligado à soberania. Quando a autoridade se 

deslocou dos senhores feudais para o rei francês, o poder de fazer declarações 

também mudou de mãos. Na Inglaterra, o inverso também é valido: quando 

os súditos queriam de seus reis a reafirmação de seus direitos, eles redigiam 

as suas próprias declarações. (HUNT, 2009, p. 114) 

 

E então destaca que os atos de declarar tinham, concomitantemente, ares 

retrógrados e avançados. Isso porque, mesmo quando os declarantes estavam 

confirmando direitos que já existiam, eles efetuavam uma mudança na soberania. À 

medida que um indivíduo ou grupo declara direitos, ele desconstrói o sistema vigente ou 

mostra sua força/representatividade dentro dele. Além disso, o ato de declarar permite 

uma abertura ao futuro e contém uma certa imprevisibilidade. Hunt pondera que o ato 

de declarar não resolvia todas as questões. No entanto, cumpria papel significativo. 

Dava maior urgência a alguns temas como o direito das minorias e “abria novas 

questões sobre grupos, como os escravos ou as mulheres, que nunca haviam detido uma 

posição política” (HUNT, 2009, p. 133). A autora pontua que não se trata apenas de 

declarar direitos, mas de afirmar sua existência.  Sendo que nesse sentido as declarações 

têm relevante função simbólica.  

Neves (2005) argumenta que a força simbólica é ambígua, podendo ser negativa 

ou positiva. Dessa forma, ela pode apaziguar ou desencadear a luta pela efetividade de 
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determinado direito e, poderíamos completar dizendo que podem desencadear lutas 

contrárias à concessão de direitos, conforme se viu na ampla manifestação de grupos 

religiosos, em vários países, contrários à legalização da união civil entre pessoas do 

mesmo sexo.  

A análise do direito da criança e adolescente no Brasil, previsto na Constituição 

Federal, requer uma reflexão referente à sua efetividade. Embora esteja no texto 

constitucional, tal direito ainda não foi garantido/ aplicado de modo efetivo. O resultado 

dessa falha de aplicação é o que fomenta as discussões de retrocesso em relação à idade 

penal. Teoricamente, se os direitos das crianças e adolescentes fossem garantidos 

conforme a Constituição, assim como o previsto nas leis específicas nacionais tal como 

o Estatuto da Criança e Adolescente e acordos internacionais, não haveria necessidade 

de retroceder em relação à sua responsabilização criminal. Isso porque, a rede de 

atenção à criança e ao adolescente prevista no ECA, por exemplo, existiria e 

funcionaria, assim como haveria a real possibilidade da aplicação adequada das medidas 

socioeducativas previstas no ECA (que hoje são aplicadas, mas sem uma rede que 

ofereça o atendimento a este adolescente em inúmeras vertentes sua eficiência pode ser 

comprometida). Ou seja, com a efetivação das legislações existentes não se fariam 

necessárias novas discussões desse tipo.  

Para Neves (2005), textualizar direitos pode servir para confirmar valores sociais  

ao reduzir a texto alguns consensos gerais, para um compromisso dilatório ,quando, 

embora  as pessoas entendam que aquilo é necessário, não há como  implementá-lo na 

atualidade. Isso significa assumir um compromisso para o futuro, positivando o direito 

que ainda não pode ser implementado, mas que futuramente poderá ser garantido e, para 

isso, a legislação é o que garante a reivindicação desse direito. 

 

A força simbólica de atos, textos, declarações e discursos de caráter 

normativo serve tanto à manutenção da falta de direitos quanto à mobilização 

pela construção e realização dos mesmos. Esta ambivalência significa que o 

simbólico não se reduz ao ideológico’ no sentido de ilusão negadora de 

outras alternativas ou ao retórico no sentido de uma mera persuasão 

descomprometida com o acesso aos direitos, pois também, paradoxalmente, 

incorpora o espaço da crítica ao modelo normativo de fachada. (NEVES, 

2005, p.5) 

 

É nesse sentido que o autor expõe que essa positivação simbólica traz duas 

vertentes opostas: a primeira é do desencadeamento de uma luta pela efetividade do 

direito e a segunda é o afrouxamento dessa luta, uma vez que o direito foi positivado 

isso poderá acalmar a batalha pelo cumprimento dos compromissos sociais. 
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Bobbio (2004) alega, nesse sentido, a existência de uma contradição na linguagem 

dos direitos.  

 

A linguagem dos direitos tem indubitavelmente uma grande função prática, 

que é emprestar uma força particular às reivindicações dos movimentos que 

demandam para si e para os outros a satisfação de novos carecimentos 

materiais e morais; mas ela se torna enganadora se obscurecer ou ocultar a 

diferença entre o direito reivindicado e o direito reconhecido e protegido. 

Não se poderia explicar a contradição entre a literatura que faz a apologia da 

era dos direitos e aquela que denuncia a massa dos “sem-direitos”. Mas os 

direitos de que fala a primeira são somente os proclamados nas instituições 

internacionais e nos congressos, enquanto os direitos de que fala a segunda 

são aqueles que a esmagadora maioria da humanidade não possui de fato 

(ainda que sejam solene e repetidamente proclamados). (BOBBIO, pág.9) 

 

A afirmação simbólica de textos normativos de direitos humanos tem, a nosso ver, 

sedimentado a força normativa dos direitos humanos, que diz respeito à concretização 

das normas nos âmbitos dos Estados. De acordo com Neves (2005), a força simbólica 

não decorre diretamente da textualização das normas, mas esses documentos podem ter 

um papel simbólico na concretização e implementação normativa. Apesar de não se 

tratar de um processo linear, o autor explica que “há um equilíbrio construtivo entre 

força simbólica e força normativa, uma servindo de suporte e fortificando, 

reciprocamente, a outra.” (2005, p. 18) 

Ao abordar a força simbólica dos direitos humanos, o autor destaca que em 

sociedades onde há dissenso estrutural, a consolidação desses direitos é problemática e, 

portanto, ele defende o aspecto universalizante dos direitos humanos em relação ao 

procedimento e não ao conteúdo.  

 

A exclusão social de enorme parte da população impede a inclusão jurídica 

generalizada e, com isso, os direitos humanos tornam-se, paradoxalmente, 

um privilégio de minorias. A textualização dos direitos humanos desempenha 

o importante papel político-simbólico de apresentar o Estado ou o governo 

como instância identificada com as expectativas normativas expressas nos 

correspondentes dispositivos constitucionais. (NEVES, 2005, p. 19-20) 

 

Quando determinado direito encontra-se impresso em texto normativo, pode-se 

concluir que tal direito estaria assegurado e a força simbólica, nesse sentido, pode gerar 

uma ilusão de direitos humanos. como se verifica  em relação à criança e adolescente no 

Brasil cujos direitos e a proteção, embora regulamentados, não se concretizaram. Em 

meio a esse risco de ilusão ocasionada pela força simbólica, Neves trata da 

ambivalência da mesma, posto que esse simbolismo pode por um lado criar uma ilusão,  

por outro lado , tende a impulsionar a sociedade civil organizada para lutar por sua 

implementação. 
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Com relação ao plano internacional, Neves sugere a existência de uma estrutura 

assimétrica de poder, com proeminência do Conselho de Segurança em relação à Corte 

Internacional de Justiça e à Assembleia Geral da ONU, pois que somente o primeiro 

tem  efetiva
167

 capacidade regulatória. É neste ponto que o autor trata do uso positivo da 

força simbólica dos direitos humanos ao abordar a política pública global a partir de 

acordos firmados com a intervenção da ONU e, ao mesmo tempo, o seu uso negativo, 

como quando a Organização é utilizada para a violação de direitos em uma política 

intervencionista, que encobriria um jogo de interesses. 

 

De um lado, a função predominantemente simbólica é expressa sobretudo na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e nas garantias contidas na Carta 

das Nações Unidas. Por outro lado, a falta de um modelo de “separação de 

poderes”, com a prevalência praticamente absoluta do Conselho de 

Segurança em relação à Corte Internacional de Justiça e à Assembleia Geral 

da ONU, leva a uma instrumentalização dos próprios textos normativos por 

aquele órgão executivo-militar, que também desempenha funções de natureza 

“quase legislativa” (resoluções) e judiciais (julgamento dos casos de ofensas 

aos direitos humanos, p. ex.). (NEVES, 2005, p. 24) 

 

Desse modo, apesar de reconhecer a força simbólica das declarações e acordos 

internacionais firmados a partir da atuação da ONU, o autor critica algumas ações da 

Organização das Nações Unidas – por atender interesses dos Estados Unidos da 

América, o que deveria ser questionado – e a mera instrumentalização dos documentos 

que defendem os direitos humanos. Nesse mesmo sentido, Beth Simmons (2009) 

destaca que a ausência de um sistema normativo internacional com um corpo legislativo 

central é um empecilho no cumprimento dos tratados e à efetiva garantia dos direitos 

humanos, porém, abordar a temática pelo aspecto estritamente de crítica a essa ausência 

de instituições internacionais capazes de impor o cumprimento de tratados, também é 

falha. Assim sendo, a autora traz à luz uma perspectiva de relevância desses acordos 

internacionais a partir de sua eficácia simbólica e, consequentemente, de suas 

possibilidades. 

 

EFICÁCIA SIMBÓLICA E EFETIVIDADE 

 

Simmons (2009), ao analisar a efetividade dos tratados e demais acordos 

internacionais de direitos humanos, constata que o tratado tem uma força simbólica que 

                                                            
167 Efetividade aqui compreendida quanto à competência para regulamentar e não quanto à efetividade na 

imposição aos países membros da decisão adotada. 
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caminha para a eficácia normativa, por ser capaz de : gerar o empoderamento de grupos 

ou indivíduos para reivindicar determinado direito; criar um pré-compromisso de 

ratificação; dificultar a negativa de proteção por parte do governo; além de migrar a 

mobilização pró-direito para pró-cumprimento da normativa ao legitimar determinada 

reivindicação; e ampliar as possibilidades de estratégias para mudança na agenda 

política. Desse modo, embora alguns governos assinem acordos internacionais sem a 

real intenção de cumpri-los, tal assinatura pode desencadear uma série de 

ações/reivindicações que independem dessa efetivação. 

De acordo com a autora, os tratados podem também influenciar as prioridades 

legislativas nacionais. A existência de acordos internacionais facilita que o Executivo 

agende no Legislativo pautas políticas que se coadunem com seu interesse, sem gastar 

capital político e também que reforce a mobilização da sociedade civil organizada, 

embora ressalte que a ratificação de determinado direito pelo Legislativo não significa 

que o mesmo será implementado e executado. A legislação referente à proteção da 

criança e adolescente no Brasil é um exemplo disto. Inspirado em acordos 

internacionais, o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) vive o que Méndez (2006) 

trata como “crise de implementação”, pois nunca chegou a ser completamente 

efetivado. Trata-se de uma norma jurídica que está sendo questionada sem sequer ter 

sido cumprida em sua integralidade por parte do Estado. 

Em outra vertente, os tratados permitem a judicialização das reivindicações. “Em 

várias ocasiões, obrigações legais internacionais formam uma parte importante do 

conjunto de leis em que as decisões judiciais se basearão” (SIMMONS, 2009, p. 129. 

Livre tradução). Ou seja, a partir de um acordo internacional se constrói um arcabouço 

jurídico que fortalece a reivindicação de determinado direito. É gerada uma nova 

ferramenta judicial nesse sentido. A autora frisa a necessidade de um sistema judicial 

independente para que isso possa ser aplicado e lembra que países da América Latina e 

África têm utilizado tratados internacionais para construir jurisprudência de direitos 

civis e políticos. Além disso, essa ferramenta tem sido utilizada pelos “ativistas 

judiciais” que estimulam o litígio na defesa dos direitos humanos: 

 

Tratados internacionais, como parte do direito interno, promovem outra 

oportunidade para que indivíduos (em geral em cooperação com ativistas 

jurídicos) reivindiquem, definam, e lutem por um direito que quiçá não tenha 

uma boa definição no ordenamento jurídico interno, ou ainda não foi 

extensivamente interpretado e aplicado. (SIMMONS, 2009, p.135.168) 
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Desse modo, mesmo que no campo nacional não “exista” determinado direito, a 

partir do momento em que há o tratado a sociedade tem embasamento para reivindicá-lo 

e gerar novas definições no ordenamento jurídico. Sendo que, por pressão internacional 

(mesmo que não haja um mecanismo forçando o cumprimento do documento) e “jogo 

político” é mais difícil a um Estado signatário de um acordo descumpri-lo do que um 

Estado-Nação não signatário.   

Assim, a retificação ou simplesmente a assinatura de um tratado contribui para a 

construção de um embasamento legal ou jurisprudencial sobre determinado direito, e 

pode fortalecer o empoderamento dos indivíduos e grupos em busca de seu 

reconhecimento. Como fator de mobilização social, os tratados permitem que um grupo 

perceba que sua identidade também é legítima, mesmo que internamente (campo 

nacional) ela seja considerada desviante. 

 

Os acordos internacionais de direitos humanos têm o potencial de influenciar 

a política doméstica porque eles sugerem novas formas de indivíduos 

perceberem sua relação com o governo e com seus pares. O PIDCP sugere 

que indivíduos tenham uma esfera clara de liberdade e de participação na 

vida política; o CEDR sugere que as minorias raciais têm o direito de 

participar igualitariamente na vida política e social de sua comunidade e país; 

o CETFDM estabelece que as mulheres são iguais aos homens e suplica que 

elas se vejam dessa maneira. (SIMMONS, 2009, p.141.169) 

 

À vista disso, um grupo ou indivíduo pode, a partir do texto de um tratado, mudar 

a forma como se vê, passando a crer que também é sujeito de direitos. Às vezes, é 

necessário que haja essa mobilização no campo internacional para que internamente tais 

grupos se reconheçam e se empoderem para questionar seu papel no sistema vigente. É 

o que autora trata como formação de identidade como manifestantes. É a busca pela 

ressignificância do “universal” no “local”. De acordo com Simmons (2009), os padrões 

de direito internacional que contrapõem estigmas locais “são alternativas legais úteis 

pelas quais os oprimidos ganham uma sensação de identidade política, legitimidade e 

eficácia”.  

Outra face do capital social de um tratado envolve esse empoderamento de grupos 

e o estímulo para acreditar que aquele pleito é possível, gerando mobilização. Isso 

porque, ele pode alterar as ideias que inspiram organizações e atividades políticas. 

 

(...) a formação e o sucesso de movimentos políticos e sociais estão 

geralmente ligados a transformações políticas, legais, organizacionais ou 

sociais que reduzem os custos de mobilizar e aumentam suas chances de 
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sucesso. Tratados internacionais de direitos humanos provam ser um 

importante recurso nesse âmbito. Tais tratados são recursos potencialmente 

importantes em mobilizações internas porque, dentro de determinadas 

condições, eles elevam o valor esperado de uma mobilização para realizar 

demandas por direitos. (SIMMONS, 2009, p.138.170) 

 

Assim sendo, o tratado pode aumentar a expectativa em relação à mobilização e 

com isso estimular a participação popular. É como se a existência do acordo 

internacional se transformasse em uma nova arma, em que a população fosse às ruas já 

com uma armadura que garantisse o mínimo de legitimidade àquela reivindicação. Essa 

mobilização pode ser tanto no campo judicial quando social. Segundo Simmons, essa 

seria uma avaliação “de baixo para cima” acerca da efetividade dos tratados. “O tratado 

fornece reafirmação aos cidadãos de que suas demandas não serão despropositadas, o 

que faz com que eles queiram ainda mais se mobilizar” (SIMMONS, 2009, p 147. 

tradução livre). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora a efetividade dos tratados possa ser questionada tanto em um contexto 

internacional quanto nacional, sua eficácia simbólica e consequente possibilidade de 

empoderamento de indivíduos e grupos mostra sua relevância. Apesar de não se fazer 

cumprir de imediato ou completamente após sua assinatura ou ratificação, os acordos 

internacionais podem ampliar a mobilização pró-cumprimento daquele direito. 

A partir da obra de Hunt (2009) e Neves (2004), é possível avaliar a importância 

de declarar direitos sob uma perspectiva de empoderamento de indivíduos e grupos, 

sendo este o primeiro passo para a reivindicação de direitos. Após a luta pela 

normatização de um direito, a existência de um tratado oferece legitimidade e pode 

estimular a mobilização em prol do cumprimento daquele texto. Desse modo, declarar 

direitos têm uma eficácia simbólica. Mesmo que não haja uma efetividade normativa, o 

ato de declarar um direito – em especial em acordos internacionais – pode acarretar uma 

série de ações que podem culminar na efetivação daquele direito. 

No caso específico do direito da criança e adolescente no Brasil – no que diz 

respeito à maioridade penal –a existência de acordos internacionais foi extremamente 

relevante para a construção de uma legislação local. Sendo que neste momento, em que 

o Legislativo avança no processo de mudanças nessa legislação, os documentos 
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internacionais podem ser fonte de ativismo judicial e mobilização popular. Somente a 

existência de um tratado não significa sua efetivação, assim como nem mesmo uma lei 

nacional está livre de uma crise de implementação – à exemplo do que acontece com o 

ECA. Porém, sua existência favorece a reivindicação e mobilização pró-cumprimento. 

Simmons apresenta indispensáveis argumentos na análise da efetividade dos 

tratados, sob um aspecto contrário ao direito internacional vigente. Em uma avaliação 

“de baixo para cima”, considerando não o peso dos acordos internacionais para os 

governos, mas para o povo, a autora expõe que a capacidade de mobilização popular e o 

empoderamento dos indivíduos/grupos são as principais consequências de um país se 

tornar signatário de um documento internacional. Não se trata de ignorar as 

possibilidades de um tratado arrefecer os ânimos e mobilizações, causando 

conformismo após sua conquista, ou de menosprezar as diferenças de impacto dentro de 

diferentes tipos de regimes, mas de fazê-lo sob um olhar relativo ao que é possível a 

partir do empoderamento desses sujeitos.  

Seja na criação de um embasamento legal para litigar por um direito, seja no 

empoderamento dos indivíduos para reivindicarem junto ao Executivo ou pautando o 

Legislativo, o fato é que declarar direitos no campo internacional representa uma 

abertura. A partir do momento em que determinado governo assina um acordo 

internacional na área de direitos humanos (ou em outras áreas), ele fornece “armas” para 

a luta pela efetivação daquele direito. Ainda que a assinatura tenha sido um mero ato 

político para melhoria das relações internacionais, assim como declarar direitos tem 

consequências imprevisíveis, assumir compromissos internacionais também pode ter. 

Aquela assinatura que seria um ato meramente político pode se transformar no 

combustível de luta em plano local e culminar na efetivação daquele direito. 

Portanto, os tratados internacionais têm sua relevância independentemente de sua 

implementação pelo governo signatário, após sua adesão ele cria “vida própria” sob a 

perspectiva de mobilização e reivindicação.Assim sendo, esses acordos continuam 

representando uma esperança e ferramenta de luta (mesmo que judicial) em meio a 

retrocessos legislativos iminentes. 
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26. A Perpetuação de Mecanismos Diretos e Indiretos de Poder e Submissão 
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Resumo: A partir da premissa de que o Direito é fundamentalmente social, fruto da interação humana e 

voltado à regulação das relações entre pessoas, compreendem-se os Direitos Humanos como o âmbito 

garantidor da aceitação da pessoa em sua singularidade; e a manifestação formal dessa garantia é a 

igualdade enquanto norma jurídica de envergadura constitucional. No entanto, ao se analisar nossa 

história, sobretudo a exploração do trabalho escravo e aquilo comumente denominado “racismo”, é 

possível enxergar a igualdade como um objetivo inalcançado, muito mais do que um princípio orientador 

do Direito e formador do país. Nesse contexto, o presente artigo teve por método realizar estudo 

bibliográfico, mediante consulta específica em doutrinas de História, Sociologia do Direito e Filosofia do 

Direito, objetivando compreender que as relações de poder e submissão são mutáveis, voltadas à própria 

perpetuação. Sua manutenção se observa pela substituição da repressão ostensiva por mecanismos sutis, 

que “induz ao prazer, forma saber, produz discurso”, (Foucault, 2004, p.08). Ao fim conclui-se que, antes 

a escravidão, agora atos de racismo, e até mesmo a pobreza, são tratados como naturais, inevitáveis, mas 

esperançosamente sanáveis, o que provoca o sentimento de falso pertencimento ao grupo dominante. A 

partir da escravidão e das relações de poder, analisa-se conceito de “razão instrumental” segundo a 

filosofia social, e propõem-se caminhos para efetivação da igualdade. 
 

Palavras-chave: Igualdade, Negros, Relações de Poder, Razão Instrumental. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento humano, assim como a própria personalidade, decorre da 

interação intersubjetiva. A natureza social da pessoa precede a individualidade, razão 

pela qual existem meios culturalmente criados para compreender e regular as interações. 

Talvez o principal mecanismo regulatório hoje utilizado seja o Direito, o qual, em suas 

expressões prescritivas de conduta, expõe princípios que representam valores 

defendidos pela sociedade. 
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Um dos principais valores é a igualdade, expressa em textos normativos 

localizados na base do ordenamento jurídico. No entanto, a previsão normativa de 

princípios nem de longe significa que, em termos pragmáticos, a norma jurídica é 

cumprida, conclusão que pode ser alcançada quando se estudam, por exemplo, as 

relações humanas envoltas à diversidade étnico-racial. 

A compreensão sobre os efeitos pragmáticos de uma norma jurídica depende de 

estudos que extrapolam os limites da Ciência do Direito, devendo perpassar pelas 

demais esferas do conhecimento humano, como, por exemplo, a história, a sociologia, a 

filosofia, até a economia.  

Dessa forma, tem-se no presente artigo, como objetivo de estudo, a análise das 

manifestações das estratégias de tomada e manutenção de poder, incluindo tentativas de 

submissão de pessoas às vontades de grupos dominantes, no contexto histórico social da 

escravidão até a análise de características do perfil social do Brasil contemporâneo. A 

escolha da escravidão se dá pela possibilidade de identificação por meio da história e da 

sociologia das práticas de submissão tanto pela violência material como por formas 

simbólicas, aliado ao fato de ser um grave problema a ser resolvido em nossa sociedade. 

Para tanto, buscou-se dados e análises doutrinárias multidisciplinares, com foco 

na história, na sociologia e na filosofia social, para alcançar o objetivo indicado acima, e 

contribuir, nas conclusões, para o aumento do acervo doutrinário acadêmico voltadoà 

temática fundamental da busca pela igualdade por meio de superação contrafática do 

racismo. 

Parte-se do princípio segundo o qual a identificação das características sociais 

históricas e contemporâneas é elemento primordial para a tomada de ações efetivas em 

prol da finalidade primeira, qual seja, a efetivação da igualdade. Nesse sentido, a 

Ciência do Direito, isoladamente, não traz as respostas ora pretendidas, razão pela qual 

se buscam subsídios multidisciplinares. 

Esclarece-se, ainda, que este trabalho é o resultado de uma série de estudos 

relacionados à temática dos mecanismos de poder associada ao contexto de escravidão e 

da luta por reconhecimento dos negros no Brasil. Ele foi antecedido por estudo prévio 

com foco nos dados analíticos extraídos de doutrinas da História do Brasil, apresentado 

no IX Encontro da Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-

Graduação – ANDHEP, realizado neste ano de 2016 na cidade de Vitória – ES, 

publicado nos anais daquele evento (MORELATO; VINCENZI, 2016). 
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Dando continuidade às referidas análises, segue-se, no item seguinte, com a 

apresentação dos dados e das análises extraídas da doutrina multidisciplinar de história e 

sociologia, os quais têm por escopo expor a formação do país a patir do comércio de 

escravos, e como isso influenciou para a definição do perfil social contemporâneo. O 

terceiro capítulo, por sua vez, alia as análises realizadas à base doutrinária da filosofia 

social acerca das relações de poder, sendo sucedido por conclusões sobre o racismo no 

Brasil, em especial quanto ao desrespeito contra o negro culturalmente normalizado, 

mesclando-se atos ostensivos de violência material com elementos sutis de violência 

moral e simbólica, por meio de tentativa de submissão, razão pela qual ainda há um 

longo caminho a percorrer em prol de uma igualdade plena quando se trata das 

diferenças entre características físicas humanas. 

 

UM DESENHO DO DESENVOLVIMENTO DE UMA CULTURA DE 

EXCLUSÃO 

 

Quando chegou à Costa Oeste da África ainda nos anos de 1400, o invasor 

português encontrou Estados africanos com certo nível de organização política e com 

monarquias constituídas a partir de um conselho popular, nas quais participavam 

diversos segmentos da sociedade (MUNANGA: 2012, p.220). Todavia, a inferioridade 

bélica e tecnológica foi determinante para que tais povos sucumbissem ao invasor, 

iniciando-se, assim, o processo de escravidão de negros africanos que durou cerca de 

quatrocentos anos. 

Conforme expõe Alencastro (2000, p.30), com a parceria entre o Império 

Português e o Brasil Colônia, a principal fonte de lucro era o comércio em si, e a fonte 

secundária era fiscal, já que o capital privado português vendia muitos escravos para 

outros países, especialmente colônias espanholas, repassando altos tributos à Coroa 

portuguesa; foi esse comércio que sustentou a elite portuguesa pelos séculos que viriam. 

Segundo Manolo Florentino (1997b), durante o século XVI em Portugal, 1/3 da 

sociedade, composta pelo clero, fidalgos e mercadores, inchavam a máquina estatal, não 

possuíam ligação direta com os setores produtivos apesar de exercerem influência e 

controle sobre os outros 2/3 da população, responsável pela produção de todo Estado 

português, basicamente dependente do setor agrícola. 

Tal fonte de riquezas mostrava-se insuficiente para manter essa estrutura social, 

o que potencializa a importância do expansionismo marítimo para Portugal: 
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Como resposta feudal à grande crise por que passava a economia e a 

sociedade portuguesas, a expansão marítima e a ulterior colonização 

modificaram a antiga sociedade lusitana para preservá-la no tempo. Eis aqui 

o papel da transferência da renda colonial para metrópole: o surgimento e a 

manutenção de uma estrutura parasitária, consubstanciada em elementos 

como a hipertrofia do estado e a hegemonia do Fidalgo-mercador e de sua 

contrapartida, o mercador-fidalgo. (FLORENTINO: 1997b, p.116) 

 

O comércio de escravos para as colônias portuguesas e espanholas viabilizou a 

manutenção do controle estatal através do grande fluxo de recursos financeiros 

decorrentes de tal atividade. Dentro do Estado português, então, a mobilidade social era 

quase impossível, já que, diversamente do restante dos países europeus, a elite 

dominante propositalmente não adotou a ideia do capitalismo e a livre concorrência, 

exatamente para afastar o risco da ascensão social pelo lucro. Por essa razão, em 

Portugal, o "atraso" não decorreu de um estranho anacronismo ou de uma incapacidade 

lusitana, mas sim de um verdadeiro projeto social de arcaísmo, voltado para manter as 

velhas estruturas sociais (FLORENTINO: 1997b, p. 116-117) que foram herdadas pelo 

Brasil colônia. 

Os principais traços desse projeto arcaísta português no Brasil se deu 

especialmente na segunda metade do século XVIII, com a vinda da família real, quando 

uma série de membros da elite portuguesa chegou ao país trazendo as mesmas 

estratégias que adotavam na matriz em prol da perpetuação das relações de poder 

(FRAGOSO; FLORENTINO: 2001, p.232). 

No Brasil, essa elite mercantil encontrou terreno ainda mais favorável em 

relação a Portugal, uma vez que, aqui, seu estado de alta liquidez prévia possibilitou 

alcançarem facilmente o topo da concentração de renda, diversamente de quando 

operavam na Europa, onde a classe mercantil hierarquicamente ainda estava abaixo de 

uma nobreza inexistente no Brasil:  

 

Enquanto na Europa a aristocracia e a sociedade hierarquizada que ela 

dominava precederam historicamente o grande capital mercantil moderno, no 

Brasil, em função da inexistência pretérita de uma nobreza, isso não ocorreu. 

Nesse sentido, a transformação de grandes negociantes em rentistas e 

senhores rurais contribuía significativamente para a montagem e a 

perpetuação da aristocracia imperial. (FRAGOSO; FLORENTINO: 2001, 

p.232) 

 

No Brasil, então, a elite mercantil que fomentou uma economia agrária de base 

escravista promovia a concentração ordenada de riquezas reforçando um caráter não 

capitalista do processo produtivo. Essa elite detinha substancial liquidez e, assim, 

impossibilitava a mobilidade econômica dos pequenos lavradores, os quais, sem 
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liquidez, eram obrigados a trabalhar baseados ou ancorados em dívidas contraídas com 

aquela elite (FRAGOSO; FLORENTINO: 2001, p.234).  

Assim a sociedade brasileira seguiu por séculos, demonstrando que a base de 

produção mercantil reproduziu a elite mediante a exclusão social, de modo que a 

escravidão constituiu um tipo de sociedade extremamente estável, impossibilitando 

ascensões sociais e disputas por poder relevantes. “Isso significa que, do ponto de vista 

sociológico, nossas elites acostumaram-se à contínua reiteração da diferença 

socioeconômica entre elas e todos os outros homens livres a partir da renda expropriada 

ao trabalhador escravo." (FRAGOSO; FLORENTINO: 2001, p.235). 

De fato, são escassas as fontes primárias de informações históricas sobre o 

número de escravos deportados por Portugal, mas os historiadores possuem elementos 

para estimar que nos quatro séculos de escravidão, em todo mundo, cerca de 11 milhões 

de indivíduos africanos foram embarcados à força, com destino a vários países, pelo 

invasor português e por luso-brasileiros. 

Desse total, cerca de 1.210.000 pessoas morreram nos navios. 5,5 milhões foram 

enviadas ao Brasil e América espanhola, das quais 4,8 milhões foram direcionadas 

exclusivamente ao Brasil. Em outros números, 43,6% do total de africanos 

escravizados, embarcados para toda a América, foram destinados ao Brasil 

(ALENCASTRO: 2000, p.379). Para se ter uma ideia da relevância desses números, em 

segundo lugar na recepção de escravos, às colônias britânicas no Caribe foram 

direcionados menos da metade dos negros conduzidos ao Brasil (FLORENTINO: 

1997b, p. 23). 

Os mercadores de escravos se tornaram a própria elite brasileira, com força para 

influenciar fortemente o destino do Estado. A lucratividade desse comércio, então, 

sustentava as relações de submissão e controle dos aristocratas e coronéis, os quais, por 

sua vez, controlavam o Estado, logo, usufruíam dos lucros e dos tributos 

(FLORENTINO, 2009, p.72; ALENCASTRO, 2000). A rede de influência dos 

traficantes era tamanha a ponto de haver registros de vários empréstimos financeiros 

feitos à Coroa, bem como de compra de ações de empresas vinculadas ao governo, 

como Banco do Brasil (FLORENTINO: 1997b, p. 207-208). 

A sociedade brasileira foi sendo formada a partir da lógica da escravidão, em 

especial no que concerne aos polos de poder com respaldo franco de instituições fortes 

como o Estado e a Igreja, por quase quatrocentos anos de cativeiro negro formalmente 

validado pelo sistema jurídico. Isso fez impregnar na cultura da sociedade brasileira o 
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mito da superioridade do branco sobre o negro, o que se mantém até a atualidade 

(MORELATO; VINCENZI, 2016, p.24/25). Segundo o historiador Moses Finley, citado 

por Manolo Florentino, uma sociedade é classificada como escravista – e não apenas 

possuidora de escravos – se sua elite se reproduz por meio da exploração do trabalho 

escravo (FLORENTINO, 2009, p.72). 

Além do Estado e da Igreja, importantes pensadores da época também 

contribuíam para difundir a crença na inferioridade do indivíduo negro. John Locke, 

filosofo inglês, trata o escravo como um ser fora da sociedade, defendendo a 

inexistência de qualquer ato contraditório entre a existência da escravidão e o estado 

democrático de direito, já que o escravo estava fora da sociedade civil por não ser 

proprietário nem de si mesmo (MARQUESE: 2003, p.139). 

A ficção jurídica que concebe os Estados os vêem também como garantidores de 

liberdade individual e do direito à propriedade privada, dos quais os negros são alijados, 

cujas relações cotidianas deveriam ser mediadas por seu proprietário. Por isso se fala da 

existência de uma espécie de paternalismo nos textos históricos brasileiros, ao definir o 

negro como uma espécie de “homem-criança”, sempre na condição de “adolescente” 

incapaz de "ser emancipado da tutela paternal por ser inapto para o autogoverno" 

(MARQUESE: 2003, p.139). 

Como o tráfico em si era peça fundamental para a manutenção da ordem das 

coisas, foi necessário um engodo para afastar a escravidão indígena, substituindo-a pela 

africana. Criou-se, então, a ideia falaciosa de que o indígena era "arisco" enquanto o 

negro africano era dócil, baseado na ideia do "bom selvagem" de Rousseau 

(FLORENTINO: 1997b, 74). 

Ficou fácil classificar a escravidão e a pobreza como algo natural, inevitável, 

mas esperançosamente superável. Criaram-se símbolos de status que deveriam ser 

almejados por todos para que com eles o sujeito antes considerado pobre passasse a ser 

visto como uma quase elite. Isso significa dizer que um dos maiores elementos de 

manipulação da elite sobre o pobre, ou sobre a classe média, sempre foi o mesmo 

elemento de manipulação presente entre brancos e negros, que é o ato de nutrir, na 

pessoa submissa, a esperança de se assemelhar ao dominante, e assim pertencer ao seu 

grupo (MORELATO; VINCENZI, 2016, p.27), circunstâncias retratadas hodiernamente 

nas telenovelas brasileiras. 

Tome-se como exemplo, no Brasil escravocrata, o fato de que ter um escravo era 

sinal de status para qualquer pessoa livre, mesmo para ex-escravos e até mesmo 
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escravos fugidos. Florentino (1997b, p.28) destaca que no Rio de Janeiro do século XIX 

de todas as pessoas que abriram inventário nesse período 85% possuíam escravos. O 

enraizamento da exclusão e a necessidade de símbolos de status previamente 

estabelecidos explicam a ausência de reivindicações pelo fim da escravidão nas 

principais revoltas do século XIX (FRAGOSO; FLORENTINO: 2001, p.237). 

A própria existência do tráfico e sua dinâmica contribuíam indiretamente para a 

manutenção das relações de poder, uma vez que cumpria o importante papel de 

enfraquecer as relações que se constituíam entre os próprios escravos no interior do 

cativeiro (FLORENTINO; GÓES: 1997a, p.178). 

Por mais que os escravos se procurassem fortalecer, ou mesmo melhorar o 

padrão de vida por meio da constituição de famílias, o tráfico quebrava essas relações 

com a venda de membros da família, ao mesmo tempo em que trazia pessoas novas a 

grupos previamente estabelecidos. Com a dinâmica de novas pessoas nos grupos, com a 

extração e a inserção de membros externos nesses grupos por meio do tráfico, as regras 

internas deveriam ser constantemente reconstruídas pelos cativos. Isso causava 

insegurança interna, uma vez que não existia um conjunto de regras duradouras. Esse 

fenômeno foi definido por Florentino e Góes (1997a, p.178) como o "renomear do 

mundo". Havia pouca estabilidade nas famílias dos cativos, nas estruturas internas e nas 

regras, enfraquecendo-os ainda mais. 

Em prol da própria sobrevivência por vezes o negro teve de negar sua pele, sua 

cor, a ponto de ter de miscigenar-se para livrar seus filhos da perseguição e proporcioná-

los a ampliação de direitos. Antes de 1888 núcleos de negros autônomos ou 

independentes, mesmo os libertos, viviam com medo dos capitães do mato, que 

capturavam os ditos “negros fujões” em busca de recompensas financeiras. Dessa 

forma, a pessoa da raça negra, mesmo livre, convivia com o medo de ser capturada e 

reviver o cenário de violência escravista; daí decorreu, em grande parte, a miscigenação 

e a constituição do conceito de mulato, ou mestiço, ou mesmo pardo, que no Brasil 

possuía mais direitos que os negros, mesmo que ainda limitados quando comparados 

aos direitos das pessoas brancas (ALENCASTRO, 2000, p.345 e 351). 

Atualmente, segundo o IBGE, metade da população brasileira é composta por 

pessoas  negras ou pardas, mas a renda média do negro ainda é de pouco mais que a 

metade da renda do branco. Para marcar o racismo de forma ainda mais evidente, 

pesquisas demonstraram que 97% das pessoas entrevistadas afirmaram não exercer 
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qualquer preconceito racial, mas quase todas essas mesmas pessoas disseram conhecer 

pessoas próximas preconceituosas (RUFFATO, 2014). 

Sabe-se que “o preconceito contra o negro é, ainda, tão impregnado em nossa 

cultura, a ponto de termos de debater, eventualmente, se ele existe ou não: há uma 

naturalização, uma ideia ficcional de que, se existir preconceito, ele está no outro” 

(MORELATO; VINCENZI, 2016, p.25). Com efeito, estudos sociológicos demontram 

que há uma retórica difundida pela ideologia dominante – ainda fomentada pela elite 

que perpetua sua força desde o século XIX – no sentido de inserir elementos da cultura 

negra em nossa sociedade para afirmar uma falsa democracia racial (MUNANGA, 

2012, p.161). 

Por séculos a cultura, o corpo, a história e a cor do negro são alienados para 

fomentar, no próprio negro, o sentimento de inferioridade em relação à pessoa de pele 

branca (MUNANGA, 2012, p.185). Isso se verifica ao longo dos anos por meio da 

tentativa do negro de igualar-se ao branco pelo “embranquecimento”, pelo uso das 

roupas do “colonizador”, do cabelo liso e pela assimilação de sua cultura. O resultado 

dessa tentativa vã acarretaria, ao mesmo tempo, uma aceitação da colonização para que 

em fantasiosa situação de igualdade com o branco invasor o negro fosse finalmente 

aceito em seus direitos (MUNANGA, 2012, p.463). 

Como dito, toda atribuição de valor a símbolos de status eventualmente 

concedidos aos dominados eram voltados à ilusão de pertencimento desses dominados 

ao grupo dominador, perpetuando-se aquela relação de submissão. Ainda, essa lógica 

pode ser identificada tanto na relação entre brancos e negros, como também entre as 

diversas camadas econômicas, o que demonstra que tais estratégias mantêm-se até hoje. 

No entanto, por mais que naturalizadas essas lógicas perversas não passam de 

uma ilusão de pertencimento, uma vez que o pertencimento em si não é desejado pelo 

dominador; afinal, não há que se falar em uma sociedade capitalista constituída apenas 

de elites. Relevante prova do caráter ilusório desses símbolos de poder é a contradição 

elementar dos discursos das elites, que marca o distanciamento real em relação aos 

sujeitos atrelados ao conceito de “pobreza”, nos dizeres de Fragoso e Florentino (2001, 

p.236), poisao mesmo tempo em que pregam a possibilidade de erradicação da pobreza, 

paradoxalmente “em circunstâncias limite, associam quase que ontologicamente os 

pobres ao crime, surgindo a coerção como único paliativo.".  

É possível acrescentar que nessas “circunstâncias limites” esses mesmos grupos 

de poder valem-se das imprecisões nas legislações, da mídia particular abundantemente 
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poderosa e das próprias estruturas do Estado para violar direitos, e manter as estruturas 

das  relações de poder (MORELATO; VINCENZI, 2016, p.29). 

 

A IDENTIFICAÇÃO DA “RAZÃO INSTRUMENTAL” COMO ELEMENTO DE 

DOMINAÇÃO 

 

Jurgen Habermas ao desenvolver sua teoria do agir comunicativo usa extensa 

base teórica multidisciplinar, com destaque para a psicologia, para concluir que a 

comunicação é elemento de construção da própria personalidade do indivíduo, de modo 

que as sociedades se formam e se estabilizam baseadas na medida da comunicabilidade 

desses indivíduos. As práticas e grupos sociais decorrem, portanto, desse agir 

comunicativo, o que atrai a ideia de que o ser humano é naturalmente social, 

completamente dependente de relações intersubjetivas (HONNETH, 2015, p. 81). 

Segundo Habermas então: “sob o aspecto funcional do entendimento, a ação 

comunicativa serve à tradição e à renovação do saber cultural; sob o aspecto da 

coordenação da ação, serve à integração social e à criação da solidariedade; sob o 

aspecto da socialização, finalmente, serve à formação da identidades pessoais”. Através 

da comunicação, os sujeitos buscariam convergir os conceitos, criando-se consensos, 

uma vez que “as estruturas simbólicas do mundo da vida se reproduzem pela via da 

manutenção do saber válido, da estabilização da solidariedade e dos grupos, bem como 

da formação de atores capazes de responder por suass ações” (HABERMAS: 1992, p. 

196). 

Por causa disso, os conflitos não seriam a regra, mas anomias que perturbam a 

integração (GUTIERREZ; ALMEIDA, 2013, p. 161). No entanto, a ausência de 

conflitos não equivale à um contexto social justo, que prime e valorize a igualdade com 

uma distribuição equânime dos recursos. 

É possível a existência de uma sociedade pacificada, com relações de submissão 

estabilizadas por estratégias de dominação, sejam elas violentas ou sutis. A manutenção 

das antigas relações de poder decorre da reiteração de práticas diretas e indiretas de 

convencimento, “pacificação” e estabilização. 

Já no início do século XX, a Escola de Frankfurt, fundada por Theodor Adorno e 

Max Horkheimer, já identificava tais estratégias de dominação, denominando-as “Razão 

Instrumental”, a qual traz em seu conceito a ação do sujeito negar-se a si mesmo em 

prol da sensação de pertencimento a um grupo. A esperança de pertencimento faz a 
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pessoa dar valor a elementos ditados por uma razão dominante, definida e divulgada 

pelo grupo com poder para tanto. 

Graças ao uso da razão como instrumento – ou seja, de forma distorcida – o 

sujeito deixa de se identificar para buscar o reconhecimento pueril, baseado em uma 

projeção do que ele acredita ser ideal a partir da assimilação inconsciente dos elementos 

de exercício de poder. A pessoa perde a capacidade da autorreflexão, e cria máscaras 

para poder ser aceito na sociedade. Caso não o seja, entrará em estado de sofrimento. 

Nos dizeres de Vincenzi (2009, p.99-116): 

 

Assim [através do uso permanente das máscaras sociais], em vez de 

considerar a pessoa como indivíduo consciente na sociedade, a consideramos 

como um ser cooperativo ou membro de uma sociedade. Mas o medo do 

retorno do conceito metafísico de pessoa pelas atuais teorias sociais inibe a 

observação de um problema agudo e atual: a manipulação do papel social do 

indivíduo pela mídia, pela economia, pelo sistema de ensino e pelo 

movimento da proteção ambienta, entre outros. É imposto ao indivíduo 

mediante esta manipulação, consciente e inconsciente, de que modo ele 

deverá ser e apresentar. A sociedade passa a ser entendida como um grande 

palco pluralista, no qual os diretores – economia, mídia, direito, esporte e 

movimentação social – distribuem roteiros: “O espetáculo não é um conjunto 

de imagens, mas sim uma relação social entre pessoas geradas por meio de 

imagens”. 

 

A submissão, então, passa a ter “contornos de normalidade patológica com o 

passar do tempo” (VINCENZI: 2013, p. 75-82). Baseado nessa premissa, e conforme 

exposto no capítulo anterior, o Estado, a Igreja e até a ciência, difundiram a ideia de 

inferioridade do negro sobre o Branco, através das ideias de que ele não era ser humano, 

não possuía alma, ou mesmo era incapaz ao autogoverno, como um eterno adolescente, 

ou “homem-criança”. 

Por mais de quatrocentos anos, desde o início da escravidão ainda no século XVI 

até o seu fim formal em 1888, essas ideias foram massivamente bombardeadas sobre a 

mente de dominadores e dominados, justificando a violência e a negação de elementos 

básicos como a constituição de família – o tráfico não respeitava laços de afinidade ou 

sanguíneos – e perpetuação de qualquer desenvolvimento cultural. 

Mesmo após a abolição formal em 1888 os atos de submissão mantêm-se, 

inexistindo buscas relevantes por reconhecimento da cultura do negro brasileiro e do 

africano, cujas origens são consideradas de “menor importância”. No início do ano de 

2016 uma proposta de alteração do currículo escolar, pela lei de diretrizes básicas da 

educação, especialmente em história, foi alvo de polêmica por, dentre outros motivos, 

incluir história da África no cronograma de matérias, com alegações, por exemplo, de 
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não ser relevante para a constituição das sociedades ocidentais (G1, 2016). Após o 

impeachement, em meados de 2016, o novo governo – de vertente predominantemente 

liberal – lancou nova lei de diretrizes básicas, através de medida provisória, excluindo a 

proposta, o que nao foi objeto de debate nas mídias de massa (RODRIGUES, 2016). 

Ao estudar as estratégias do poder, Foucault concluiu que as práticas, ou meras 

tentativas, de exercício de poder são inerentes ao ser humano, em qualquer relação 

intersubjetiva. Tal exercício, ao seu turno, são mais eficazes quanto mais complexos e 

afastados da simples proibição. Isso porque os métodos ostensivos, que se resumam a 

negativa de direitos, ou mesmo baseados apenas na violência, faria emergir uma 

resistência natural: "O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é 

simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele 

permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso." (FOUCAULT: 

2004, p.08). 

No item anterior foram analisados alguns exemplos desse envolvimento sutil, 

perceptível ao se voltar os olhos para a análise das práticas sociais. A título de exemplo, 

como já abordado: todos devem frequentar a escola, como um direito social à educação; 

mas a história da África é pouco relevante, a história deve ser estudada sob o prisma 

europeu. Mesmo na África por força do processo de descolonização tardio, ainda hoje 

as escolas pautam-se na história pela lógica europeia.  

O encerramento formal da submissão violenta e desumana do negro ao branco 

por meio da abolição desenvolveu a falsa ideia de miscigenação, como se a integração 

da cultura negra tivesse sido equânime no Brasil. Mas, não é possível afirmar a 

incorporação equilibrada da cultura negra quando se cultua a Deusa  Iemanjá 

transformada em “Nossa Senhora dos Navegantes”, cujas representações físicas 

remetem a um perfil europeu de mulher branca com longo cabelos lisos (MORELATO; 

VINCENZI, 2016, p.27). 

A promulgação de uma Lei Áurea, portanto, não foi garantia de efetivação de 

direitos. Em verdade, ao contrário, a superveniência de leis que confiram direitos pode, 

também, servir de mecanismo supostamente “pacificador” caso não sejam efetivamente 

transformados em práticas públicas efetivas. Mesmo o processo judicial pode não servir 

de mecanismo de efetivação de tais regras, uma vez que o entendimento da norma 

jurídica perpassa pela autoridade estatal, verticalizada e elitizada. 

Não se pode esquecer um aspecto fundamental do Direito: o de que uma norma 

jurídica não decorre unicamente de um texto, mas da interpretação. Esse conceito parte 
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da base elementar de que “as normas são construídas pelo intérprete a partir dos 

dispositivos e do seu significado usual” (ÁVILA. 2004, p.60), de modo que a norma 

jurídica, enquanto elemento do sistema jurídico, não decorre da mera existência do 

texto, mas do resultado do exercício interpretativo. Ademais, a filosofia e a sociologia 

jurídica contemporâneas demonstram que Direito é cultura, que evolui com o povo e 

com a vida social. Aceitar somente a interpretação normativa encarcerada no sistema 

judiciário, seria atribuir a um só ator social a responsabilidade normativa de um mundo 

notadamente deconstruído e pós-moderno. 

Isso significa dizer que a positivação, a previsão legal de um direito, deve ser 

considerada como relevante conquista social pelo beneficiário daquele direito, mas não 

deve atrair a ideia de êxito definitivo, de fim da luta pela efetivação desses direitos, sob 

risco de se manter, perpetuamente, os mecanismos de poder que historicamente 

estiveram presentes. 

 

CONCLUSÕES 

 

Ao estudar a história do Brasil a partir de um corte metodológico que se inicia 

antes de 1500 em Portugal, é possível perceber que a evolução de direitos sociais é lenta 

e decorre de complexidade de fatores sociais que abrange camada relevante da 

sociedade, a ponto de provocar efetivas mudanças. 

Como foi visto no decorrer do texto, ainda em Portugal a elite dominante agiu 

para manter todo o país em sistema de produção arcaico, afastando alguns valores 

capitalistas – como a livre concorrência – para não correr o risco de perder posição 

social, de concentração de poder de influência sobre outras pessoas e de recursos 

financeiros. 

Conforme constatado a partir da doutrina histórica citada, esse modelo arcaísta 

foi exportado ao Brasil, valendo-se do comércio de escravos como mecanismo de 

enriquecimento, concentração de renda e perpetuação de poder. Após séculos de 

exploração violenta da vida do negro em prol de um sistema de manutenção de poder, a 

abolição formal da escravidão foi promulgada, como o resultado de pressões da 

sociedade e, principalmente, do mercado, pressões essas especialmente vindas de fora 

do país. 

Apesar de a abolição formal da escravidão ter sido um importante passo para 

efetivação da igualdade, a sociedade brasileira ainda possui traços marcantes de 
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exclusão e atos de submissão. A violência legalizada da escravidão foi substituída por 

elementos sutis, nos dizeres de Foucault e socialmente mapeados por Munanga, de um 

bombardeio de informações voltadas a perpetuar a ideia do negro como ser inferior, e 

cujas características físicas e culturais são menos importantes em comparação à cultura 

dominante. 

A problematização dessa massiva tentativa de submissão mostra-se ainda mais 

importante já que a população negra não é quantitativamente minoritária no Brasil. 

Obviamente, não se está defendendo que a problematização dos direitos das minorias 

quantitativas é de menor importância; mas não deixa de ser impactante perceber o 

quanto  antigas estratégias de  submissão  de cerca da metade da população do país 

ainda é perseguida. 

Isso atrai a conclusão de que tais estratégias são difundidas para que sejam 

normalizadas não apenas na mente do grupo que se pretende submeter, mas também de 

importante parcela da população supostamente dominante, que, se diretamente 

questionada, posicionar-se-á contrariamente aos atos de submissão. Para que estratégias 

de dominação se mantenham, elas são inseridas na cultura como algo normal, tanto para 

os “submetidos” como para os “dominadores”.  

Além disso, é possível concluir que, no Brasil, as estratégias de submissão do 

negro se confundem, em boa medida, com estratégias de dominação voltadas para a 

manutenção da renda concentrada e consequentemente da concentração de poder. Isso 

se observa a partir da análise histórica apresentada no presente trabalho, bem como da 

análise sociológica que expõe a exclusão ainda hoje existente, apesar de a população 

negra corresponder à metade da população total do Brasil. 

No entanto, apesar da relevância quantitativa, conforme aqui exposto, a 

população negra ainda possui renda equivalente à apenas metade da população branca. 

O reconhecimento e emancipação do negro não perpassariam apenas pela efetivação da 

igualdade de direitos em tese, mas estaria diretamente relacionado – como consequência 

lógica – às estratégias de (não)distribuição de renda, o que, conforme dados históricos, 

não são de agora, e, sim, perpetuam-se há mais de 500 anos no país. 
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27. Alteridade, Reconhecimento e Direitos Humanos na América Latina: o Acordo 

de Paz na Colômbia e as Perspectivas Jurídico-Políticas 
 

  

Brunela Vieira de Vincenzi 173 

Hilquias Moura Crispim 174 

                                                                 

Resumo: Objetiva-se estabelecer um elo entre o direito à justiça - na concepção mais atual proposta por 

Axel Honneth em Direito da liberdade - e o direito à cidadania cosmopolita como proposta por Kant em 

À paz perpétua e Seyla Benhabib em The rights of others. Pretende-se entender a decisão popular sobre o 

fim do conflito armado entre as FARC e paramilitares na Colômbia. Propõe-se a liberdade social proposta 

por Honneth como forma de inclusão do outro, seja do outro identificado por meio de documentos oficiais 

(em especial de passaportes), seja do outro não identificado e não protegido por direitos (os apátridas). 

Para tanto, dar-se-á ênfase à ausência de empatia pelas dores das vítimas do conflito armado por parte da 

maioria que votou contrariamente ao pacto de paz. Se a maioria vencedora no plebiscito ocorrido na 

Colômbia reside em áreas nas quais o conflito armado não havia feito muitas vítimas, a minoria que votou 

pelo sim reside em localidades onde ocorreram grandes massacres. Tendo explicitado a importância dessa 

temática, destaca-se que a inauguração deste novo ciclo histórico colombiano deve ser acompanhado 

pelos organismos internacionais, visando à garantia do diálogo sobre direitos humanos na sociedade 

colombiana, em especial sob o enfoque da liberdade social cooperativa. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos, Processo de Paz, Colômbia, Alteridade, Axel Honneth. 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho deriva-se do relevante estudo sobre o direito à justiça, na 

concepção de Honneth, e a cidadania cosmopolita, com base nas proposições de Kant e 

Benhabib, buscando estabelecer uma relação com o plebiscito nacional colombiano pelo 

término do conflito armado entre guerrilha e paramilitares, a fim de concretizar a paz 

estável e duradoura, após de mais de meio século de guerra civil. 

Objetiva-se, portanto, no primeiro capítulo, apresentar sucintamente o histórico 

do conflito, o processo de seis anos de elaboração do acordo, que foi assinado e depois 

submetido ao voto popular, e as impressões do Brasil e de outros Estados, bem como os 

órgãos e organismos internacionais de Direitos Humanos.  

                                                            
173 Pós-doutora; professora do Departamento de Direito, lecionando na graduação e no mestrado; 

Universidade Federal do Espírito Santo; bruvincenzi@gmail.com; líder do grupo de pesquisa Núcleo de 

Apoio e Assistência a Migrantes e Refugiados, vinculada à Cátedra Sérgio Vieira de Mello do Alto 

Comissariado das Nações Unidas na Ufes (ACNUR - ONU). 
174 Acadêmico de Direito; Universidade Federal do Espírito Santo; hilquias.m.crispim@gmail.com; 

pesquisador no Núcleo de Apoio e Assistência a Migrantes e Refugiados, vinculado à Cátedra Sérgio 

Vieira de Mello do Alto Comissariado das Nações Unidas na Ufes (ACNUR - ONU).  
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O item 2 versará sobre o plebiscito e os resultados, expondo perspectivas 

jurídicas e políticas, numa análise crítica da última tentativa de acordo, iniciada em 

2010, na Colômbia, que englobou a participação das vítimas, dos afro-colombianos, dos 

LGBTI, dos empresários, dos indígenas, das mulheres, dos acadêmicos, dos 

campesinos, ou seja, de um conjunto de forças políticas e representativas visando a 

construção de um projeto de futuro por eles e para eles.  

 No que tange aos resultados do plebiscito nacional, que decidiu-se pelo NÃO ao 

acordo, complementa a apresentação feita no texto o fato de o presidente da Colômbia, 

Juan Manuel Santos, receber o Prêmio Nobel da Paz
*
, do presente ano, após dedicar o 

seu mandato a resolução desse impasse. Soma-se a este, ainda, outro fato, qual seja o 

NÃO ter ganhado com a diferença de 0,21% dos votos, abstenção de mais de 62% da 

população, que é considerado relevante para a manutenção do acordo pós consulta 

popular. 

Por fim, abordar-se-á no terceiro do presente texto as questões filosóficas e 

práticas do direito à justiça, liberdade e cidadania e serão apresentadas as principais 

conclusões deste trabalho, detendo-nos na relevância da inauguração deste ciclo 

histórico colombiano devendo ser acompanhado pelo mundo, em especial a América 

Latina e os órgãos internacionais, visando à garantia do diálogo sobre direitos humanos 

na sociedade colombiana, sobretudo, com o enfoque da liberdade social cooperativa. 

  

1 BREVE HISTÓRICO DO ACORDO DE PAZ NA COLÔMBIA 

 

O conflito armado contínuo há mais meio século na República da Colômbia, 

protagonizado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia – Exército do Povo 

(FARC-EP) e paramilitares das Autodefesas Unidas Colômbia (AUC), que é acusada
1
 

de executar civis simpatizantes das guerrilhas, tem gerado um grande deslocamento 

interno e externo da população. Divulgado pelo Alto Comissariado Para a Paz
2
, o 

acordo geral, construído formalmente desde 2010, previa a ampla discussão sobre cinco 
                                                            
*  Notícia do portal El País sobre o Presidente Colombiano ter recebido o prêmio. Disponível em: 
<http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/07/internacional/1475837870_926134.html> Acesso 20 de 
out. 

1 Reportagem do conflito cujo título é “AUC é o principal grupo paramilitar”. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2002/020115_quemequem2ag.shtml>. Acesso 20 de out. 

2 O acordo final foi divulgado pelo Alto Comissariado Para a Paz, explicando a proposta. 
Disponível em: <http://www.acuerdodepaz.gov.co/acuerdos/acuerdo-final> Acesso 20 de out. 
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dispositivos importantes para o futuro Colombiano. Assim, constituíram-se os seguintes 

Foros: 

 

a. AGRARIO: reforma rural integral para maiores oportunidades para o 

campo; 

b. PARTICIPACÍON POLÍTICA: abertura para participação política 

democrática; 

c. DROGAS: propõe soluções e debate questões sobre o narcotráfico; 

d. VÍCTIMAS: criação de um Sistema Integral de Verdade, Justiça, 

Reparação; 

e. FIN DEL CONFLITO E IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y 

REFERENDACIÓN: realização de um referendo nacional, 

acompanhamento e verificação do que fora acordado no processo de paz. 

 

A Mesa de Diálogos
3
, composta por uma delegação das FARC-EP, do Estado 

Colombiano, observada pelos governos do Chile e da Venezuela, fomentada e facilitada 

por Cuba e Noruega, que depois aglutinou delegados dos Estados Unidos da América, 

foi subsidiado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e a União de Nações Sul-

Americanas (UNASUL), integrada por 12 países, cujo compromisso central é o de 

fortalecimento da democracia latino-americana. 

Houve participação direta e por meio das organizações sociais, visando à 

construção de um projeto que englobasse as demandas levantadas nos foros, que 

contribuíram fundamentalmente para a promoção das pazes entre os conflitantes e de 

um futuro justo, equitativo e menos desigual, restritivo. 

O Foro Víctimas da guerra civil interna foi sem dúvida um dos mais 

emocionantes e garantidores do direito à verdade e à justiça social, ao analisar 22.146 

aportes
4
 (contribuições), segundo dados do Alto Comissariado Para a Paz. É importante 

ressaltar que outros acordos foram tentados ao longo do tempo, porém este aspecto, de 

ouvir e tentar compreender aqueles (as) atingidos de alguma forma pelos conflitos, ou 

seja, a partir de uma perspectiva valorativa das diferenças existentes, portanto, de 

alteridade e dialética, jamais havia tido a relevância e respeito, atribuídas e 

resignificadas nestes longos seis anos de diálogos do acordo. 

 No entanto, a ausência do ex-presidente Álvaro Uribe Vélez e da extrema direita 

na elaboração de uma saída para o país, as investidas do grupo que este integra – o 

                                                            
3 Toda a composição da mesa de diálogos pode ser encontrada através do arquivo online, p. 1 - 
3: <http://www.acuerdodepaz.gov.co/sites/all/themes/nexus/files/24_08_2016acuerdofinalfinalfinal-
1472094587.pdf> Acesso em 21 de out. 

4 Idem, Foro de Vítimas a partir da página 6. 
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“Centro Democrático Unificado” – e o boicote aos avanços das negociações, minaram o 

combate indo na contramão da paz, justiça e liberdade. 

O Brasil sempre acompanhou todas as tentativas de acordo, mas nenhuma tinha 

sido submetida e ratificada pelo voto da população. A ideia de plebiscito, advinda do 

governo colombiano e acolhida parcialmente pelas FARC, gerou uma insegurança 

devido ao poder midiático, no sistema político local, vinculado à direita. 

 Em junho do presente ano, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil 

divulgou
5
 uma nota de parabenizando o governo da Colômbia pelo acordo bilateral de 

cessar-fogo definitivo firmado com as FARC. O Itamaraty classificou a atitude “como 

um passo fundamental para o fim da violência e a pacificação definitiva da Colômbia, 

que representa uma vitória para todos os colombianos e um motivo de júbilo para a 

região como um todo". Ressaltou-se a importância da participação do governo cubano 

nas negociações de paz. Já em setembro, o Governo Brasileiro, através do Portal do 

Planalto
6
, apontou os principais benefícios deste grande acordo. São eles: 

 

1. O fim das FARC-EP como um movimento armado; 

2. A entrega das armas e a volta dos guerrilheiros à vida civil; 

3. O fim do sequestro, extorsão e hostilidade contra a população e o 

poder público; 

4. A reparação e justiça às vítimas; 

5. Paz com oportunidades legais para o desenvolvimento do campo sem 

drogas; 

6. O fortalecimento das instituições democráticas e estaduais da 

Colômbia e a luta mais eficaz contra as organizações criminosas e o tráfico 

de drogas. 

 

2 A REALIZAÇÃO DO PLEBISCITO NACIONAL E O SEU RESULTADO 

 

Conforme estabelecido, o acordo de paz foi submetido aos colombianos (as), que 

deveriam responder sim ou não a questão “¿Apoya usted el acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. 

As expectativas produzidas e a campanha elaborada pela esquerda sob a retórica 

intitulada de “a paz SIM é contigo”, nesse sentido, indicavam a vitória do voto pelo fim 

                                                            
5 Nota do Itamaraty, em junho de 2016, do governo brasileiro que acompanha o processo. 

Disponível: <http://www.brasil.gov.br/governo/2016/06/governo-brasileiro-comemora-assinatura-de-

acordo-entre-colombia-e-as-farc>. Acesso em 20 de out.  

6 Nota do Portal do Planalto, com informações do governo colombiano, sobre os pontos 
benéficos do acordo. Disponível em:<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/09/entenda-o-
acordo-de-paz-entre-o-governo-colombiano-e-as-farc>. Acesso em 20 de out. 
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do conflito, da inauguração de um novo período democrático e da proposta pedagógica 

e político-cultural, para uma mudança efetiva da população.    A direita, por outro lado, 

protagonizada pelo ex-presidente Álvaro Uribe, utilizou-se na campanha de discursos 

abstratos e vazios ideologicamente, retomando um projeto da velha política e da 

manutenção do conflito, optando pelo NÃO. 

Apesar de nesta última tentativa de acordo a grande mídia colombiana estar 

favorável ao SIM, ideologicamente, através da influência exercida na fixação histórica 

da ideia de que as guerrilhas jamais deveriam ter acesso à participação política efetiva, 

sua contribuição fora meramente simbólica, pois a ampla utilização da mídia durante 

todas as outras tentativas de acordo, que atuava na disseminação de medo ao veicular, 

por exemplo, a mensagem de que “o governo vai entregar o país ao terrorismo”, da dita 

“ideologia de gênero” como ameaça aos valores da família, garantiu voto de setores 

mais conservadores
7
 aliados ao “Centro Unificado Democrático”, ou seja, o voto NÃO 

da direita. 

 

 

Imagem 1: Resultado dos votantes do plebiscito para o processo de paz na Colômbia 

 

2.1. AS PERSPECTIVAS JURÍDICAS E POLÍTICAS A PARTIR DO 

RESULTADO DO PLEBISCITO COLOMBIANO 

                                                            
7 Duas notícias do portal El País contribuem para a formação deste argumento. São elas: Voto evangélico 
é chave na vitória do ‘não’ no plebiscito da Colômbia. 
Disponível<http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/12/internacional/1476237985_601462.html> e 

 “As zonas urbanas e a elite agrária da Colômbia mobilizaram a vitória do ‘não’. As regiões mais 
atingidas pela violência apostam no ‘sim’.” 
<http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/03/internacional/1475511558_836662.html> Acesso 20 de 
out. 

 O resultado completo do plebiscito foi divulgado e registrado pelo governo. Disponível em:   
<http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm> Acesso 20 de out. 
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O plebiscito, promovido pelo governo, iniciou-se no dia 2 de outubro do 

presente ano, e durou pouco mais de 20h, até a apuração das urnas. Analisando o 

resultado, extraem-se os seguintes dados
8
: 

 

SIM – 49,78% (6.377.488 votos) 

NÃO – 50,21% (6.431.376 votos) 

VOTANTES: 13.066.047 de 34.899.945, ou seja, apenas 37% da população. 

 

Explicitam-se, agora, as implicações e impressões após essa surpreendente e 

apertada vitória do NÃO, uma vez que as pesquisas apontavam o contrário. 

 

(a) O ACORDO TEM VALIDADE JURÍDICA OU NÃO? 

 

Foi assinado em Cartagena, no dia 26 de setembro do presente ano, o Acordo 

Especial de Paz, que abordava, além dos 5 grandes Foros, a obrigatoriedade dos 

compromissos do Estado Colombiano com as FARC-EP. Ao acompanhar as votações, a 

expectativa era de que fosse referendado pelo povo. Contudo, ao não vencer o 

plebiscito, que tinha caráter vinculante ao acordo, ou seja, a base para efetivação do que 

ficara acordado, viria a partir da vitória do SIM e consequente “emendas” na 

Constituição Política da Colômbia
9
, gerando a impossibilidade aplicacional, pois esse 

estava “amarrado” juridicamente. A partir desse contexto, é possível apontar quatro 

caminhos: 

 

4. JURÍDICO-POLÍTICO: manter compromisso já assinado e 

viabilizá-lo na legislação nacional através de acordos políticos; 

5. ENTRE O SIM E O NÃO: buscar alternativas, considerando que 

metade dos votantes optou por não aceitar o acordo. 

6. DOCUMENTO 297: essa hipótese está vinculada aos setores que 

propõem “corrigir” o arquivo de acordo, que possui 297 páginas. 

7. NÃO, EM QUAISQUER HIPÓTESES: este propõe a criação de um 

novo acordo. Ele se subdivide naqueles que acreditam que a “democracia 

real”, nesse caso, seria um acordo com base num projeto popular e o outro, 

que prioriza, sobretudo, a direita e conservadores. 

 

(b) SÓ QUEM SOFRE SABE A DOR QUE TEM? 

 

                                                            
8 O resultado completo do plebiscito foi divulgado e registrado pelo governo. Disponível em:   

<http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm> Acesso 20 de out. 

9 A “Constitución de Colombia” é equivalente a Constituição da República Federativa do Brasil. 
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Um fato que nos chamou a atenção foi o de a cidade de Bojayá, no estado de 

Choco, ter uma votação expressiva para sua quantidade populacional. 

 Imagem 2: Votos de Bojayá no plebiscito para o processo de paz na Colômbia 

 

Essa cidade, formada por afro-colombianos, foi, sem dúvida, a vítima mais 

brutal das FARC-EP. Durante um enfrentamento entre guerrilha e paramilitares
10

, em 2 

de maio de 2002, uma bomba, jogada pelas FARC-EP, atingiu uma igreja onde a 

população se abrigava da conflito armado. Cerca de 100 pessoas foram mortas neste 

povoado de poucos milhares de pessoas. No plebiscito
11

, quase 96% da população local 

votou SIM à paz, dizendo, sobretudo, um basta à guerra, sim ao perdão e nunca mais a 

repetição. 

 

Imagem 3: Não participação no plebiscito para o processo de paz na Colômbia 

                                                            
10 Houve busca e condenação de um guerrilheiro pelo massacre em Bojayá. Disponível em: 
<http://web.archive.org/web/20111007125207/http://www.fiscalia.gov.co/PAG/DIVULGA/noticias2006
/secantioquia/sabojayaJun07.htm>. Acesso em 20 de out. 

11  O resultado completo do plebiscito foi divulgado e registrado pelo governo. Disponível em:   
<http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm> Acesso 20 de out. 
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Outro fato que nos despertou curiosidade foi a quantidade de não participação - 

62,57% da população - somados a abstenção e nulos - 1,96% daqueles que votaram -, 

ou seja, 64,53% da população
12

 não decidiu pelo SIM ou NÃO. A partir disso, é 

possível considerar o resultado sem contestar o poder representativo? 

Apesar de o NÃO ter ganhado, a geografia da guerra é evidente: o mapa 

explicita que o SIM ganhou nitidamente onde o conflito é mais presente. Nesse sentido, 

reitera-se a impressão do ecoar retumbantemente das vozes das vítimas, que dizem um 

forte SIM ao fim do conflito e estabelecimento da paz duradoura. 

 

Imagem 4: Maiorias dos votos nos estados do plebiscito para o processo de paz na Colômbia 

 

Portanto, observa-se que “só quem sofre sabe a dor que tem”, pois a votação do 

plebiscito expõe que a abstenção é resultado do desinteresse da população e baseia-se na 

insatisfação de não se sentir incluída nas decisões nacionais, pelas fragilidades do 

sistema. 

Nesse contexto, apresentar qualquer resposta jurídica-política exige um profundo 

estudo das variáveis - e muita cautela - dado o cenário de polarização dicotômica das 

                                                            
12  As abstenções do plebiscito foram divulgadas e registradas pelo governo. Disponível em:   
<http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm> Acesso 20 de out. 
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forças, visto que uma reside na construção de um “Pacto Nacional”, das elites e outra no 

“Acordo Democrático”, das diversas expressões político-representativas colombianas”. 

 

3 DIREITO À JUSTIÇA, CIDADANIA E LIBERDADE   

 

A ideia de liberdade e igualdade, amplamente difundida após a publicação da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
13

, em 1789, na Revolução Francesa, 

que definiu os direitos individuais e coletivos dos homens como universais, ainda 

resistem no contemporâneo e atua como ideal promotor da autonomia seja política ou 

moral. 

Essa última categoria - moral -, estudada pelo filósofo alemão Immanuel Kant
14

, 

que está de acordo com o que fazemos individualmente, pois para ele “as ações 

autônomas estão diretamente ligadas à liberdade”, somadas ao ideal legalista, projetava 

a existência de uma compatibilização das liberdades, ou seja, um equilíbrio entre a 

liberdade individual com a dos outros. As leis, como normas reguladoras e coercitivas, 

nasceriam de um consenso entre os membros da comunidade e seria considerada 

racional, pois estaria pautada pela liberdade. Nesse sentido, aquele(a) que descumprisse 

a norma, estaria impedindo ou cerceando a liberdade do outro e a coercibilidade jurídica 

justificaria a busca pelo retorno ao estado de liberdade, ou seja, a coerção implicaria na 

interferência de liberdade de outros seres humanos numa área e/ou situação que o outro 

– não infrator – agiria de outra maneira, por conseguinte, de uma tentativa de colocar-se 

no lugar do outro. Kant criou, a partir de suas produções, critérios no âmbito moral e 

buscou compreender a racionalidade humana, que é fundamental para diferenciar o que 

é e não é humano. Ele ratificou, sobre o Imperativo Categórico
15

, que “cada um de nós 

pode discernir o que é moral ou não”, mantendo a concepção de universalidade. 

                                                            
13 Essa declaração permanece como documento válido para os dias atuais, pois é através dela que 
pensamos o ser humano acima do poder particular em qualquer esfera. 

14 Kant é considerado um dos principais filósofos da era moderna. Foi professor universitário 
durante quase toda a vida e acredita-se que ele nunca deixou a Prússia e raramente saiu da cidade 
natal, Königsberg (atual Kaliningrado). Os trabalhos de Kant são a sustentação e ponto de início da 
moderna filosofia alemã. Para ele, como trataremos no presente texo, a paz perpétua trata que o direito 
cosmopolítico deve circunscrever-se às condições de uma hospitalidade universal.   

15 O Imperativo Categórico é o dever de toda pessoa agir conforme os princípios que ela quer que 
todos os seres humanos sigam e em suas obras Kant afirma que é necessário tomar decisões como um 
ato moral, ou seja, sem agredir ou afetar outras pessoas. 
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Já Axel Honneth, também filósofo alemão, propõe uma nova teoria do Direito 

ao fazê-la com base “liberdade social”, diferenciando o sujeito moral de um sujeito de 

direito. Desse modo, enfatiza-se que a marca da individualidade, do pessoalismo, se dá 

ao fazer a autocrítica, não havendo espaço, neste momento, para uma cooperação 

intersubjetiva. 

À luz da história jusnaturalista e da instituição dos direitos humanos, um 

conceito primário de dignidade humana ético-moral, valorativo humanitário e 

ambiciosamente pretenso de respeito, passa a ter valor jurídico, resguardando a 

composição democrática dos direitos e de garantias constitucionais, respeitando a 

autonomia dos Estados para elaborar políticas asseguradoras.  

Segundo Antônio Junqueira de Azevedo
16

, o princípio jurídico da dignidade 

humana “é a consistência ao respeito aos pressupostos mínimos de liberdade e 

convivência entre os homens”. Agir com autonomia, na luta pela garantia da dignidade 

humana, de forma racional, respeitar e ao reconhecer o outro – ser humano – como 

sujeito de direitos, é garantir e estender os Direitos Humanos à todos. Com isso, a 

dignidade, como um bem universal e inviolável, obrigatoriamente, deve ser protegida 

pelos Estados de Direito e órgãos internacionais, sob a ótica do respeito aos indivíduos e 

por avir-se as pessoas acima dos interesses das nações e ser humano com valores 

próprios.  

A retomada desses conceitos se faz necessária na medida que concebemos que a 

permissão da dignidade humana é fundamental para a luta por reconhecimento na esfera 

social e político-jurídicas, em que o ser é tratado como objeto, desrespeitado e 

discriminado, e, em tempo algum, como sujeito humano.  

 Já com vistas à garantia da paz perpétua, Kant argumenta que só ocorrerá a partir 

da abrangente aceitação de normas que direcionariam para a paz, pois, somente quando 

todas as nações tiverem aceitado estas, num tratado metafórico de paz perpétua, a paz 

terá sido alcançada. (KANT, 2010, p. 75). Para Immanuel Kant, o direito, no sentido de 

cidadania, é  

 

[...] a limitação da liberdade de cada um à condição da sua consonância com a 

liberdade de todos, enquanto esta é possível segundo uma lei universal 

(imperativo categórico); e o direito público é o conjunto de leis exteriores que 

tornam possível um acordo universal. (KANT, 2010, p. 73 - 74). 

                                                            
16  Nesse artigo o professor trata da caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana. 

Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67536/70146> Acesso 22 de out. 
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O autor afirma que “o estado de paz entre os homens que vivem lado a lado não 

é um estado de natureza” e, por isso, “o estado de paz deve ser fundado [...] por meio do 

direito público”, ou seja, devemos, portanto, “sair do estado de natureza e entrar num 

estado civil, um estado no qual é legalmente definido o que é cada um” (KANT, 2010, 

p. 66 - 67).  

 Para ele, o estado civil pode ser definido como a restrição da liberdade pela 

coação, em que homens livres, sem dano a sua liberdade, se encontram “sujeitos às leis 

coercitivas porque a própria razão o quer assim”. Por isso,  

 

[...] o estado civil, considerado simplesmente como situação jurídica, funda-se 

nos princípios a priori: 1. a liberdade de cada membro da sociedade como 

homem, 2. a igualdade deste com todos os outros, como súbdito, 3. a 

independência de cada uma comunidade, como cidadão. (KANT, 2010, p. 75). 

 

Kant recomenda artigos preliminares e definitivos para uma paz duradoura entre 

Estados. Sendo os da primeira categoria - preliminares - os dispositivos que tratam das 

condições prévias visando à paz, explicitam condições negativas para que se tome um 

atitude prévia na solução de conflitos e estabelece condições necessárias para suprimir 

quaisquer motivos de guerra entre os países. Divide-se em leis proibitivas (arts. 1, 5 e 

6), pois tratam-se de costumes e desconsideram as circunstâncias subjetivas e 

permissivas (arts. 2, 3 e 4), que se refere às transformações de instituições. Leia-se, a 

seguir, os artigos propostos: 

 

PROIBITIVAS 
 

Art.1º: Não deve considerar-se como válido nenhum tratado de paz que se 

tenha feito com a reserva secreta de elementos com vistas a uma guerra 

futura.17  
 
Art. 5º: Nenhum Estado interferirá na constituição e no governo de outro 

Estado.18 

 

Art 6º: Nenhum Estado em guerra com outro deve permitir tais hostilidades 

que tornem impossível a confiança mútua na paz futura, como, por exemplo, 

o emprego no outro Estado de assassinatos, envenenadores, espiões, franco-

atiradores, a instigação da traição no Estado inimigo, etc.19 

                                                            
17 Ou seja, para Kant, não se deve contrair dívidas de guerra ou em períodos delicados. 

18 O autor faz uma ressalva que apenas sob a hipótese de guerra civil, outro Estado poderia intervir. 

19 Para Kant, a guerra é um período de ausência de direitos e configura-se como um retorno ao estado 
de natureza. Deve-se, assim, resolver essa situação o mais rápido para retornar ao estado civil de 
direito. Neste artigo ele fala sobre a necessidade de uma relação de confiança estatal, mesmo em 
tempos de guerra, pensando nas relações pós conflito. 
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PERMISSIVAS 
 

Art. 2º: Nenhum Estado independente, seja ele grande ou pequeno, pode ser 

adquirido por outro Estado mediante herança, troca, compra ou doação. 

 
Art. 3º: Os exércitos permanentes devem, com o tempo, desaparecer 

totalmente.20  

 

Art. 4º: Não se devem emitir dívidas públicas em relação com os assuntos da 

política exterior.21  

 

Já em relação à segunda categoria (definitivos), propõe apenas três artigos: 

 

Art. 1º: A constituição civil em cada Estado deve ser republicana.23  

Art 2º: O direito das gentes deve fundar-se numa federação de Estados 

livres.24  

Art 3º: O direito cosmopolita deve limitar-se às condições da hospitalidade 

universal.25 
 

A reelaboração do conceito de cidadania e a inserção de um dispositivo teórico de 

cidadania cosmopolita, propostos por Seyla Benhabib, suscita um espaço de 

interpretação entre normas transcendentes e a vontade de maiorias democráticas, por 

meio da “jusgenerative politics”. (BENHABIB, 2004, p. 46 - 47) 

  Nesse sentido, a filósofa defende que “o federalismo cosmopolita seria a solução 

conceitual para a dualidade entre soberania de uma comunidade política democrática e a 

filosofia universal dos direitos individuais” (BENHABIB, 2004, p. 234). 

Ela propõe também um debate sobre a ideia de “just political membership” 

(pertencimento justo à uma comunidade política), questionando-se sobre quem seriam 

os membros de uma comunidade e quais seriam os critérios de julgamento moral para 

inserção destes numa sociedade democrática.  

                                                            
20 Ele acreditava na redução e, num primeiro momento, na extinção da necessidade militar. 

21 Nesse caso, atualmente, podemos afirmar que um exemplo são as dívidas públicas. 

23 Ele pressupõe a separação dos poderes e, no caso do legislativo, por meio de seus representantes, o 

povo teria o poder de escrever as suas próprias leis. 

24 Kant afirma que “a república é uma condição necessária, mas não suficiente para a paz perpétua”. 

Sendo indispensável a criação de uma “liga entre nações”, como uma associação, a fim de manter um 

estado jurídico, evitando guerra. Em tempos atuais observam-se essas características na ONU. 

25  O direito cosmopolita, em suma, é o dos “cidadãos do mundo”, considerando cada indivíduo como 

membro de um Estado, mas, ao mesmo tempo, de uma comunidade cosmopolita, estabelecendo relações 

com cidadãos locais e estrangeiros. Em se tratando das condições de uma hospitalidade universal, Kant 

[...] quer dizer que aquele que é hóspede de um Estado estrangeiro não pode aproveitar-se dessa posição 

para desagregar o Estado ou para ameaçar a sua existência”. 
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28. Diálogo Inclusivo dos Direitos Humanos: o Multiculturalismo como Forma de 

Promoção da Alteridade e Autodeterminação dos Povos Tradicionais 
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175

 

Vilma de Fátima Machado
176

 

 

Resumo: O presente artigo tem por finalidade investigar se a teoria do multiculturalismo e a hermenêutica 

diatópica podem ser instrumentos na promoção de um diálogo inclusivo e de uma política emancipatória 

dos direitos humanos voltada aos povos e comunidades tradicionais no que tange à questão da proteção 

aos seus conhecimentos, garantindo a alteridade, a autodeterminação desses sujeitos e transformando a 

prática do discurso humanista de localismo nacionalizado para um projeto cosmopolita. Objetiva, ainda, 

apresentar a discussão acerca do universalismo dos direitos humanos e do relativismo cultural, a qual é 

pano de fundo para a análise desenvolvida neste trabalho. A concepção metodológica está embasada na 

pesquisa bibliográfica e documental, bem como no sistema dedutivo dialético. 

   

Palavras-chave: Direitos Humanos, Multiculturalismo, Autodeterminação, Povos Tradicionais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada pela Organização das 

Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, baseada nos pilares da dignidade, 

inalienabilidade de direitos e liberdades, defende a ideia de que a condição humana é o 

único requisito para que o indivíduo seja titular de direitos.  

A partir deste pressuposto, os Estados foram obrigados a contrabalancear sua 

soberania com os direitos essenciais da pessoa humana, ao mesmo tempo em que os 

direitos humanos passaram a ter um caráter supranacional e universal, o que possibilitou 

a cooperação entre os povos. 

Ocorre que, o universalismo é fruto do reflexo de uma cultura ocidental 

hegemônica, que desconsidera o relativismo cultural e as particularidades das 

comunidades morais, o que expõe uma falsa política de emancipação social e pessoal do 

discurso e prática dos direitos humanos, fato facilmente exemplificado pela Declaração 

Universal de 1948, que foi elaborada sem o diálogo e a participação da maioria dos 

povos do mundo. 

                                                            
175 Graduada em Direito (PUC-GOIÁS). Especialista em Direito Constitucional (UFG). Mestranda em 

Direitos Humanos, Universidade Federal de Goiás, CAPES. 
176 Graduada em História (UFG). Especialista em Museologia (UFG). Mestre em História das Sociedades 

Agrárias (UFG). Doutora em Desenvolvimento Sustentável (UNB), Universidade Federal de Goiás.  
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Nesta seara, surgem duas correntes que discorrem sobre a questão. A dos 

universalistas, que defendem um arcabouço mínimo de valores entre os povos na defesa 

dos direitos humanos; e a dos relativistas, que acreditam em uma análise desses direitos 

a partir das diferenças culturais dos povos. 

Vários Estados-nação, formados por diversas etnias e culturas, enfrentam, hoje, 

inúmeras reivindicações pelo reconhecimento de costumes, tradições, cultura e de 

sistemas jurídicos-sociais por grupos minoritários que, embora tenham reconhecido o 

direito à autodeterminação, não podem exercê-lo plenamente por violarem o arcabouço 

jurídico-moral e interesses econômicos, políticos e sociais da sociedade hegemônica, o 

que promove o “localismo nacionalizado
177

”, segundo Rita Segato (2006). 

Exemplo disso é a luta histórica travada pelos povos e comunidades tradicionais 

contra a dominação hegemônica político-econômica e em torno do reconhecimento do 

multiculturalismo, que reflete hoje, nas reivindicações em torno de pluralismo cultural, 

dentro do qual se insere o direito à proteção e à participação nas decisões referentes ao 

seu território, à sua cultura e aos seus conhecimentos associados à biodiversidade, este 

último objeto da biopirataria. 

Vislumbra-se que, embora haja o reconhecimento formal da identidade, 

autodeterminação e cultura das minorias, não há efetividade e inclusão na prática desse 

discurso na medida em que esses grupos minoritários sofrem ingerências sem o amplo 

diálogo e a participação efetiva nas discussões referentes aos seus interesses. Não há 

abertura para a troca de experiências, conhecimentos, rituais e concepções entre as 

diversas culturas, visando não somente o reconhecimento da diferença, mas, também, a 

coexistência pacífica e a construção de uma vida comum. 

Frente ao conflito e à discussão que envolve o discurso e prática dos direitos 

humanos, entre o universalismo e o relativismo cultural, questiona-se: é possível um 

diálogo inclusivo de direitos humanos por meio do multiculturalismo e da hermenêutica 

diatópica? 

Na busca pela resposta do questionamento formulado será abordado, 

inicialmente, as divergências entre o universalismo dos direitos humanos e o relativismo 

                                                            
177 Para Rita Segato (2006, p. 212) “Quando a lei adere a uma das tradições, ou seja, a um dos códigos 

morais particulares que convivem sob a administração de um Estado nacional, e se auto-representa como 

algo diferenciado com relação a esse código, encontramo-nos diante do que poderíamos chamar de 

‘localismo nacionalizado’, dirigindo ao universo da nação a mesma crítica que levou Boaventura de 

Sousa Santos a formular a categoria “localismo globalizado” pra descrever o processo arbitrário de 

globalização de valores locais (Sousa Santos, 2002)”. 
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cultural; apresentada breves considerações sobre o multiculturalismo na vertente 

emancipatória, sobre o diálogo intercultural e a hermenêutica diatópica.  

A partir do esboço teórico traçado será analisada a questão da proteção aos 

saberes tradicionais associados à biodiversidade, para os quais os povos indígenas e 

tradicionais (como quilombolas e ribeirinhos) vêm reivindicando sua participação na 

construção e efetivação das normas que regulam o acesso aos conhecimentos que tem 

potencial econômico. 

Este trabalho não tem a pretensão de esgotar as discussões acerca da teoria 

apresentada, mas somente analisar, singelamente, a teoria do multiculturalismo e a 

hermenêutica diatópica como possibilidade de promoção de uma política emancipatória 

dos direitos humanos dos povos e comunidades tradicionais, especificamente na questão 

de seus saberes, transformando a prática dos direitos humanos de localismo 

nacionalizado para um projeto inclusivo amplo e sem fronteiras. 

Será utilizado o método dedutivo-dialético, por meio de uma cadeia de 

raciocínio que parte a análise geral do multiculturalismo e da hermenêutica diatópica 

para a particularidade do diálogo inclusivo à participação dos povos e comunidades 

tradicionais na formulação e prática do sistema de proteção aos seus conhecimentos 

associados à biodiversidade. 

Haverá pesquisa bibliográfica em livros, revistas especializadas, artigos 

publicados na internet; e documental, baseada em Convenções e Acordos internacionais, 

bem como na Lei nº 13.123/15. 

 

UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS E RELATIVISMO 

CULTURAL 

 

Após as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, foi 

proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, a qual serve de base para todo documento jurídico referente aos 

direitos humanos, sempre sob o ponto de vista universal, segundo o qual “todo ser 

humano, enquanto indivíduo de direito, não pode ser privado de sua dignidade” 

(SANTOS DA SILVA, 2015, p. 09). 

A concepção universal dos direitos humanos se fundamenta na ideia de que 

todas as pessoas são iguais em direitos e dignidade, independentemente do lugar em que 

estejam ou do círculo social que façam parte. Ou seja, em todas as comunidades 
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distribuídas pelo mundo existe um mínimo de direitos a serem resguardados e 

protegidos a nível global. Haveria, assim, um conceito geral de dignidade e de conteúdo 

de direitos. 

Porém, a tentativa de expandir um conteúdo com pretensão universal implica na 

imposição de uma perspectiva unilateral a todo o globo terrestre, o que esbarra na 

autodeterminação de povos, comunidades e Estados nacionais, que têm autonomia na 

escolha de seu destino cultural, social, político e econômico, levantando no meio 

acadêmico um profundo debate sobre o relativismo cultural e o problema da 

autodeterminação versus direitos humanos. 

A teoria do relativismo cultural dos direitos humanos defende que, cada 

sociedade, por ter suas próprias crenças e princípios, pode valorizar e conceituar de 

forma distinta o que são os direitos humanos, ou seja, cada sociedade pode ter uma 

concepção individualizada desses direitos (ALMEIDA; SANTANA; GAIA; BAKER, 

2011).  

Segundo o relativismo, a visão universal dos direitos humanos poderia gerar um 

abalo às diferentes culturas existentes no mesmo território, criando um imperialismo 

cultural dos direitos humanos. Em contrapartida, os universalistas defendem a 

existência de traços comuns em diferentes sociedades, criando um núcleo mínimo de 

direitos, chamados de mínimo ético irredutível (SANTOS DA SILVA, 2015). 

Outra crítica do relativismo ao viés universalista dos direitos humanos compete 

às diferentes visões culturais entre ocidente e oriente – juntamente com a África – 

quanto ao titular dos direitos humanos. “Enquanto a Declaração de 1948 deu 

prevalência ao indivíduo enquanto titular único dos direitos humanos, as sociedades 

asiáticas e africanas têm uma visão com preponderância aos direitos e deveres dos 

grupos e comunidades frente aos indivíduos” (SANTOS DA SILVA, 2015, p. 11).  

Acerca da universalidade dos direitos humanos concebidos sob a perspectiva 

ocidental e a desconsideração da diferença de outros povos e comunidades, Rita Segato, 

citando Cristina Álvarez Degregoni, faz a seguinte argumentação: 

 

Estas e outras diferenças entre as concepções de justiça e os direitos próprios 

fizeram com que a defesa dos direitos humanos no Ocidente resultasse, 

muitas vezes, em uma desmoralização da diferença, uma “alterofobia”, nos 

termos de Maria Cristina Álvarez Degregoni, propiciando, com suas críticas 

das práticas alheias, a cegueira com relação às violações dos direitos 

humanos cometidas pelos países ocidentais (Àlvarez Degregori, 2001). Nesse 

processo de censura, que deveria ser sempre de mão dupla e repatriar o olhar 

crítico constantemente dirigido aos outros, acaba-se produzindo acriticamente 

a equivocada certeza de superioridade moral e o nocivo reforço de 
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estereótipos negativos, com consequências frequentemente nefastas e com 

custo de vidas. (SEGATO, 2006, p. 215) 

 

Boaventura de Sousa Santos (1997, p. 18-19) defende que “enquanto forem 

concebidos como universais, os direitos humanos tenderão a operar como localismo 

globalizado
178

 – uma forma de globalização de-cima-para-baixo.” Serão sempre uma 

arma do Ocidente contra o resto do mundo, e sua abrangência global seria obtida à custa 

de sua legitimidade local, bem como desconsiderando a diversidade cultural dos povos. 

 

MULTICULTURALISMO, ALTERIDADE E AUTODETERMINAÇÃO: 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

“Hodiernamente, as sociedades se apresentam com pluralidades culturais, 

distintas entre si, de modo que o reconhecimento dessa diversidade é um instrumento 

para a tutela das diferentes identidades, além de assegurar o respeito aos direitos 

humanos” (GIRARDON DOS SANTOS; MARQUES, 2014, p. 06). “A cultura não é 

um dado, mas uma construção histórica e antropológica, que se iniciou com a 

moldagem do núcleo familiar e, após, com os agrupamentos sociais, tornando visíveis 

as manifestações culturais e suas peculiaridades” (ANGELIN, 2010, p. 22)  

Roque de Barros Laraia, assevera que: 

 

As culturas são sistemas que apresentam padrões comportamentais, 

transmitidos socialmente, de modo que todo processo de acumulação de 

conhecimentos, advindo das relações sociais históricas geram cultura, que 

implica, diretamente, no ser humano, que é o resultado do meio cultural em 

que foi socializado, portador do conhecimento antropológico, acumulado. 

(LARAIA, 2006, p. 45) 

 

A coexistência de várias culturas morais em uma mesma sociedade e no mesmo 

espaço territorial e nacional é conhecido como multiculturalismo
179

, considerado como 

fato social, e implica o reconhecimento e a proteção das diferenças, que se dá por meio 

da alteridade e autodeterminação dos povos, ao mesmo tempo em que resulta em 

conflitos interpretativos dos direitos humanos dos diversos grupos locais. 

                                                            
178 Localismo globalizado, segundo Boaventura de Sousa Santos (1997), consiste no processo pelo qual 

determinado fenômeno local é globalizado com sucesso, passando a ser adotado internamente pelas 

diversas culturas no mundo. 
179 O multiculturalismo pode ser entendido em dois sentidos: como fato social, se referindo à convivência 

de grupos distintos culturalmente em um mesmo território; e como teoria, se apresentando como proposta 

de solução dos conflitos existentes entre as pessoas e os diferentes grupos que buscam conviver em 

conjunto mantendo suas características culturais e sociais. 
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Porém, este não é o único sentido de multiculturalismo. Existem diferentes 

noções do termo, que passam do sentido emancipatório e progressista abordado no 

presente trabalho ao de mecanismo de dominação cultural, intolerância e de imposição 

totalitária de uma suposta linguagem politicamente correta, promovendo um sentimento 

de superioridade de quem fala. 

Embora permeado por diversas críticas quanto ao seu conteúdo e sentido, o 

multiculturalismo, em sua versão emancipatória, é o que nos interessa, pois “baseia-se 

no reconhecimento da diferença e do direito à diferença e da coexistência ou construção 

de uma vida em comum para além de diferenças de vários tipos” (SANTOS, 2004, p. 

10).  

Nesta seara, trazendo a questão para o tema específico abordado no trabalho, o 

reconhecimento da identidade cultural dos povos e comunidades tradicionais privilegia 

a dignidade humana dos indivíduos que os integram. Ao se visualizar o outro, situado 

numa sociedade moral diversa da hegemônica, como sujeito ético, detentor de direitos, 

valores, ideias, mesmo que diversos do interlocutor, possibilita-se tanto a sua 

autodeterminação quanto a do grupo ou etnia em que está inserido. 

A autodeterminação nada mais é do que a possibilidade de ser independente, de 

definir por si seu modelo de política, cultura, sociedade sem qualquer submissão à outra 

cultura hegemônica, não necessitando de tutela estatal alienígena enquanto povo e 

indivíduo. 

Segundo Souza Filho (2009), a autodeterminação dos povos assegura que os 

direitos culturais sejam garantidos plenamente, pois eles significam o respeito ao 

exercício das tradições e das diferenças dos povos e a caução de que o preconceito e as 

exclusões sejam amainados. Portanto, o ideal da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos deveria ser a busca da suplantação das desigualdades e das injustiças, para 

assegurar aos povos originários não só a sobrevivência, mas a existência e a evolução 

salutar de suas sociedades e costumes. 

Essa autonomia dos povos tradicionais está consagrada no Direito Internacional, 

especificamente no sistema internacional de proteção aos direitos humanos que visa 

garantir o desenvolvimento humano global, como nos exemplos trazidos por Anjos 

Filho:  

 

i) A referência explícita do princípio da autodeterminação na Carta das 

Nações Unidas; ii) o tratado como direito na Declaração Sobre a Concessão 

de Independência aos Países e Povos Coloniais da Assembleia Geral da 

ONU; e iii) o direito à autodeterminação prevista nos Pactos Internacionais 
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de Direitos Humanos de 1966, na Declaração Sobre o Direito ao 

Desenvolvimento da Assembleia Geral das Nações Unidas e na Declaração 

das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas da Assembleia 

Geral das Nações Unidas. (ANJOS FILHO, 2013, p. 589-590) 

 

Contudo, apesar dos profícuos estudos antropológicos e sociológicos acerca da 

identidade cultural e de seu reconhecimento, assim como da existência de uma estrutura 

jurídica nacional/internacional, a independência e autonomia dos povos acaba sendo 

mitigada quando há conflito entre um costume tradicional com a lei positivada pelo 

Estado soberano, assim como há desrespeito a alteridade quando existe a necessidade de 

regulamentação de situações que envolvem os interesses tanto a cultura hegemônica 

dominante quanto da população tradicional.  

A desconsideração do outro tradicional, principalmente em questões 

controvertidas que envolvem a efetiva participação das diversas culturas na construção 

de regulamentos e processos de proteção a interesses comuns, é um assunto de grande 

complexidade e polêmica em razão da divergência entre o discurso e a prática do 

reconhecimento e inclusão das sociedades culturalmente diferentes, na medida em que 

acaba por promover uma descriminação ou segregação cultural, ao mesmo temo que 

impede um diálogo inclusivo multicultural dos direitos humanos. 

 

DIÁLOGO INTERCULTURAL E A HERMENÊUTICA DIATÓPICA 

 

Como proposta para solucionar o impasse entre o universalismo dos direitos 

humanos e o relativismo cultural, refletido no conflito entre as normas morais 

tradicionais e as leis do Estado nacional, bem como na desconsideração da autonomia e 

autodeterminação das minorias em face da cultura hegemônica, apresenta-se a 

hermenêutica diatópica como instrumento útil no diálogo intercultural de direitos, na 

busca por uma concepção multicultural de direitos. 

O diálogo intercultural nada mais é do que a troca de saberes diferenciados, de 

diferentes culturas, de diferentes universos de sentidos, promovido pela consciência da 

incompletude cultural de cada grupo ou povo, e que, ao tratarem da dignidade humana 

podem criar um sistema jurídico plurinacional, organizado como uma constelação de 

sentidos locais e constituído de referências normativas capacitantes. 
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Neste processo de diálogo intercultural em defesa do multiculturalismo 

progressista
180

, com base em uma conversação transcultural, insere-se a hermenêutica 

diatópica, que segundo Raimundo Panikkar (apud SEGATO, 2006, p. 219) “implica que 

cada povo esteja disposto a se expor ao olhar do outro, um olhar que lhe mostre as 

debilidades de suas concepções e lhes aponte as carências de seu sistema de valores”. 

Partindo do pressuposto de que todas as culturas são incompletas, a 

hermenêutica diatópica se apresenta como um procedimento hermenêutico baseada nos 

topoi, isto é, nos lugares comuns retóricos e mais genéricos de uma determinada cultura, 

que busca “ampliar ao máximo a consciência de incompletude mútua por meio de um 

diálogo que se desenrola, por assim dizer, com um pé numa cultura e outro, noutra. 

Nisso reside o seu caráter dia-tópico” (SANTOS, 1997). 

Boaventura de Sousa Santos (1997) defende que o reconhecimento das 

incompletudes mútuas é condição sine qua non de um diálogo intercultural. A 

hermenêutica diatópica desenvolver-se-ia tanto na identificação local como na 

intelegibilidade translocal das incompletudes.  

O diálogo intercultural e a hermenêutica diatópica integram o processo de 

emancipação, autodeterminação e pacificação cultural promovido pela teoria do 

multiculturalismo. Segundo Boaventura de Sousa Santos (1997, p. 19) o 

multiculturalismo é “pré-condição de uma relação equilibrada e mutuamente 

potenciadora entre a competência global e a legitimidade local, que constituem os dois 

atributos de uma política contra-hegemônica de direitos humanos no nosso tempo”. 

Deste modo, o multiculturalismo, por meio do diálogo intercultural e do 

procedimento da hermenêutica diatópica, possibilitam a construção de um sistema 

normativo plurinacional, de uma nova legalidade, do pluralismo jurídico, de uma 

democracia intercultural, que emancipe as nações culturais e as retire da submissão do 

Estado nacional, e lhes permitam exercer sua autodeterminação, que é um dos discursos 

da luta dos povos tradicionais. 

O multiculturalismo, a justiça multicultural, as cidadanias plurais e direitos 

coletivos são algumas das expressões que definem as tensões entre o reconhecimento da 

                                                            
180  Boaventura de Sousa Santos (2004, p 04) define multiculturalismo progressista como o método que 

sabe reconhecer as diferenças culturais e de conhecimento e, assim, possibilita a construção de modo 

democrático das hierarquias entre elas. Ele surgiu diante da luta contra o monoculturalismo autoritário e 

da luta contra o relativismo. Dessa forma, o multiculturalismo progressista luta pelo reconhecimento da 

existência dos vários conhecimentos válidos além do pregado pela ciência moderna e também contra a 

consideração da igualdade das culturas, visto que tal consideração impossibilita o diálogo crítico e a 

mobilização solidária para além do que separa os diferentes grupos e coletivos sociais.  
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diferença e a realização da igualdade, que estão no centro de lutas emancipatórias de 

movimentos e grupos que reivindicam um novo ideal de cidadania e a construção de um 

multiculturalismo emancipatório (KRETZMANN apud SANTOS, 2002, p. 33). 

A teoria multicultural e a sua proposta de afirmação das diferenças podem servir 

de fundamento não só para o reconhecimento das reivindicações identitárias, mas 

também de construção de uma sociedade mais próxima dos anseios das minorias étnicas 

(ALBUQUERQUE, 2003, p. 10) e a realização das diretrizes da Declaração Universal. 

 

PROTEÇÃO DOS SABERES DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

 

A concepção multicultural de direitos humanos permite o reconhecimento da 

identidade cultural de grupos minoritários e privilegia a dignidade humana dos 

indivíduos que os integram. Ao se visualizar o outro, situado numa sociedade moral 

diversa da hegemônica, como sujeito ético, detentor de direitos, valores, ideias, mesmo 

que diversos do interlocutor, possibilita-se tanto a sua autodeterminação quanto a do 

grupo ou etnia em que está inserido. 

A partir dessa visão, os povos e comunidades tradicionais (populações 

indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhas), minorias culturalmente diferenciadas, 

tiveram reconhecidas sua dignidade e autodeterminação, dentro da qual se insere o 

direito à proteção ao seu território, cultura, e aos seus conhecimentos associados à 

biodiversidade, estes últimos alvos da biopirataria. 

Por conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade entendem-se os 

saberes empíricos, práticas, crenças e costumes passados de pais para filhos nas 

comunidades indígenas ou em comunidades de certos locais (por exemplo, os 

ribeirinhos), quanto ao uso de vegetais, microorganismos ou animais que são fontes de 

informações genéticas. 

Tais saberes possuem grande potencial econômico e têm sido alvo da atuação 

ilegal de empresas e corporações, que se apropriam, monopolizam e comercializam 

esses conhecimentos, sem a autorização de seus verdadeiros detentores, o que se 

denomina etnobiopirataria. 

A Convenção de Diversidade Biológica (CDB), documento internacional 

resultante da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento - CNUMAD, regula a exploração econômica dos recursos naturais e 

saberes tradicionais associados, de forma que não importem em diminuição da 
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diversidade biológica e possibilitem a participação das comunidades tradicionais, 

garantindo seus direitos sobre os recursos naturais e seus conhecimentos. Contudo, 

contém apenas diretrizes e compromissos gerais a serem seguidos pelos Estados 

signatários, fundamentadas nos pilares da conservação da biodiversidade biológica, da 

utilização sustentável de seus componentes e da repartição justa e equitativa dos 

benefícios derivados do uso dos recursos genéticos. 

O Brasil regulamentou a CDB por meio da Lei nº 13.123/15, conhecida como 

Marco Civil da Biodiversidade, bem como pelo Decreto nº 8.772/16. A mencionada lei 

dispõe sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a 

repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade. Porém, 

embora a CDB tenha previsto a participação efetiva das comunidades e povos 

tradicionais na regulamentação do acesso a seus saberes, existem diversas denúncias de 

que essas sociedades culturalmente diferenciadas não foram ouvidas no processo de 

elaboração da lei. 

Por meio do referido marco regulatório, o Estado assevera que reconhece o 

direito de populações indígenas, de comunidades tradicionais e de agricultores 

tradicionais de participar da tomada de decisões, no âmbito nacional, sobre assuntos 

relacionados ao uso sustentável de seus conhecimentos tradicionais associados à 

biodiversidade e traz como meios de proteção a esse acesso: a) a autorização prévia da 

comunidade detentora desses saberes; e b) a repartição dos benefícios oriundos da 

exploração econômica de produto elaborado a partir deste saber.  

Porém, muitos grupos e comunidades tradicionais alegam que o processo legal 

de elaboração da lei foi pouco participativo e democrático, tendo alijado os provedores 

dos conhecimentos tradicionais da discussão de questões fundamentais e da construção 

conjunta das diretrizes a serem seguidas pelo novo marco regulatório para a exploração 

desses saberes. 

Frente às inúmeras queixas formuladas pelos detentores dos conhecimentos 

tradicionais, o governo promoveu oficinas de consulta sem objeto específico, não 

esclarecendo devidamente a nova lei, suas imposições e benefícios para as 

comunidades, e não criando espaços de diálogo efetivo entre os setores interessados 

(NURIT, 2015). 

Como ainda não há aplicação prática dos referidos dispositivos legais (Lei nº 

13.123/15 e Decreto 8.772/16), é impossível aferir sua efetividade material nos casos 

concretos. Contudo, a partir de todo o exposto no presente estudo, conclui-se que, 
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somente com o diálogo e a inclusão das comunidades e povos tradicionais, por meio de 

uma abordagem multicultural, é possível criar normas e práticas que atendam aos 

interesses da sociedade culturalmente plural. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio das considerações realizadas ao longo do presente trabalho, conclui-se 

que a teoria do multiculturalismo pode ser adotada como uma solução do conflito entre 

as normas morais das diversas culturas e as leis do Estado nacional, apresentando como 

resultado o resgate e preservação dos padrões morais e culturais e ao mesmo tempo a 

promoção da alteridade e autodeterminação dos povos tradicionais. 

Podemos ainda promover, por meio do diálogo intercultural e da hermenêutica 

diatópica a construção de uma nova normatividade que represente um consenso legítimo 

e universal entre as diversas culturas que ocupam o mesmo território geográfico e 

espaço geopolítico. Mas, para que isso ocorra, é necessário superar a visão etnocentrista 

e buscar a abertura para o discurso cultural interno, com base no respeito mútuo entre as 

culturas. 

Esse diálogo intercultural interno proporcionará o ponto de referência a partir do 

qual serão construídas as bases de um sistema normativo plurinacional, estimulado pela 

boa-fé e sentimento de igualdade em relação às culturas alheias, sendo sensível às 

necessidades internas de cada povo envolvido no diálogo e alargando ao máximo o 

conceito de alteridade. Por meio dessa interlocução, dotada de ética e razoabilidade, 

será possível traçar um caminho de dignidade, atingindo uma universalidade inclusiva e 

funcional, que minimize os riscos do comprometimento da alteridade e 

autodeterminação. 

A proposta apresentada pela teoria do multiculturalismo pressupõe a quebra de 

estruturas sociais, culturais, políticas fundamentadas no colonialismo e propõe a sua 

emancipação social, além do reconhecimento das diversas culturas, impedindo que 

permaneçam submissas ao poder estatal. 

O multiculturalismo e a adoção de uma plurinacionalidade se mostram como 

mecanismos de combate ao colonialismo interno existente nos dias atuais, que nada 

mais é do que uma herança deixada pela exploração do período colonial, que contribuiu 

fortemente para o encobrimento da diversidade étnica e cultural existente no território. 
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A possibilidade de participação na discussão acerca da utilização dos saberes 

tradicionais associados à biodiversidade, trazida pela teoria do multiculturalismo e pela 

hermenêutica diatópica, implica no reconhecimento da identidade social e cultural dos 

povos e comunidades culturais, e no direito de não sofrer ingerências sem o amplo 

diálogo, com a participação ativa e reconhecida destes povos, e com o consentimento 

prévio dos diversos atores. 

É preciso ter em mente que os povos e comunidades tradicionais não são meros 

instrumentos em sistemas de conservação e utilização sustentável da biodiversidade, ou 

somente representantes do pluralismo cultural, mas sujeitos de direitos, com uma longa 

luta para serem reconhecidos como tal. 

Assim, a valorização da dignidade dos povos tradicionais e o reconhecimento de 

sua alteridade e autodeterminação democrática repercutem nas relações sociais e 

contribuem para a estruturação de uma nova identidade coletiva e para o 

desenvolvimento do Estado nacional, na medida em que essas comunidades passam a se 

empoderar e se reconhecer como atores de uma comunidade nacional, promovendo 

assim, a efetividade da prática em direitos humanos e pacificação social. 
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Resumo: As inquietações apresentadas neste texto surgiram de observações no cotidiano escolar enquanto 

professora pedagoga do Ensino Fundamental - primeira fase. Ao observar a convivência entre os 

educandos, foi possível perceber que muitas crianças chegam à escola com atitudes avessas aos direitos 

humanos, já que são intolerantes e preconceituosas com seus colegas, demonstrando claramente, em suas 

ações, preconceito contra raça, sexo, entre outros. É notável que, diante da realidade observada, é 

necessário a implementação de uma educação pautada em valores éticos de modo contextualizado, 

envolvendo a valorização cultural, as diferenças e o ensino institucional, numa perspectiva 

interdisciplinar. A partir dessas vivências pretende-se apresentar uma análise bibliográfica sobre a 

formação ética para cidadania, que se faz presente no cotidiano escolar como um desafio para os 

educadores. O objetivo é mostrar, por meio de autores e documentos que tratam dos Direitos Humanos na 

Educação, que a escola é um espaço capaz de transformar a realidade e promover uma vida mais digna e 

humana em sociedade. Pretendeu-se, com esse estudo, apresentar uma sugestão de trabalho pautado na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos proposta pelos autores Araújo e Aquino (2001) no livro “Os 

Direitos Humanos na Sala de Aula: a Ética como Tema Transversal”. Nessa obra, os autores trabalham 

todos os artigos da DUDH e para cada um deles, é apresentada uma proposta de atividade que pode ser 

desenvolvida na sala de aula.  

 
Palavras-chave: Educação, Valores, Cultura, Formação Cidadão 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo traz uma discussão sobre a formação para cidadania, pautada 

em valores éticos que se apresentam no contexto escolar, como um desafio para o 

educador. O texto mostra que é papel da escola o trabalho com os conhecimentos 

científicos, mas também com a formação ética de crianças e jovens, pois é função do 

educador desenvolver no educando a capacidade de construir relações sociais mais 

justas e solidárias, por meio de uma educação em direitos humanos.  
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Acredita-se que essa análise pode contribuir com o debate acerca da efetivação 

dos direitos humanos na sociedade atual. Pois, o que se pretende é buscar caminhos para 

que a formação em valores ocorra nas práticas pedagógicas cotidianas. Espera-se, com 

esse estudo, contribuir com uma escola pública de qualidade, que desenvolva tanto as 

potencialidades cognitivas quanto as afetivas, sociais e morais dos educandos, ou seja, 

uma escola democrática, que priorize a formação ética para cidadania de crianças e 

jovens, promovendo a autonomia e o senso crítico, tornando-os capazes de transformar 

a realidade e de construir uma sociedade mais justa e solidária. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

Para a efetivação desse trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica de 

caráter qualitativo, envolvendo análise de textos que tratam da temática abordada, a fim 

de encontrar respostas para questões que envolvem as relações interpessoais no 

ambiente educacional e fazer uma proposta de intervenção que possa garantir a inserção 

dos direitos humanos no cotidiano escolar como uma nova cultura de reconhecimento e 

valorização. O interesse em realizar essa análise surgiu a partir de observações no 

cotidiano escolar como professora pedagoga em uma escola pública de ensino 

fundamental primeira fase (Ciclo I). 

De acordo com Lüdke (2014), a observação é algo que se diferencia, 

dependendo do ponto de vista de quem observa, isto é, cada pessoa percebe um 

determinado objeto ou situação de forma diferente, o foco de cada um está relacionado 

ao seu contexto histórico, cultural e sua formação. A observação, no caso dessa 

pesquisa, deu-se de forma espontânea, pois não se pretendia fazer um levantamento de 

dados empíricos para comprovar algo, o que aconteceu de fato foi a verificação de um 

problema recorrente nas relações interpessoais dos educandos no ambiente escolar, que 

trouxe inquietação e proporcionou o interesse em apresentar uma pesquisa que pudesse 

provocar discussão e contribuir com a efetivação dos direitos humanos na sociedade.    

Para fundamentar o trabalho, foi realizada uma análise de teorias já escritas 

sobre o assunto abordado. Medeiros (2003, p. 50) destacou que, “a pesquisa 

bibliográfica constitui-se de conhecimento sobre a realidade. Exige pensamento 

reflexivo e tratamento científico”. Portanto, não se resume em verdade absoluta, sem 

questionamento, e sim em uma intensa procura por respostas para todos os 

questionamentos da pesquisa. Segundo esse autor, esse tipo de estudo busca o 
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levantamento de livros, revistas e artigos de relevante interesse para a pesquisa. Seu 

objetivo é colocar o autor da nova pesquisa diante de informações sobre o assunto de 

seu interesse. Portanto, lançou-se mão dos seguintes autores e documentos: BRASIL 

(1997); BENEVIDES (2000); PEQUENO (2001); ARAÚJO/AQUINO (2001); 

LIBÂNEO (2002); MEDEIROS (2003); DALLARI (2007); PNEDH (2008); CANDAU 

(2008); PNFCE (2008); BRASIL (2009); BRASIL (2011); LUDKE (2014); (SOUZA 

2014); CASTRO (2016). 

Realizado esse estudo, tentou-se apresentar uma proposta de trabalho pautada na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, com base no livro de Araújo e Aquino 

(2001) “Os Direitos Humanos na Sala de Aula: a Ética como Tema Transversal”, no 

qual os autores tratam dos artigos dessa declaração de modo que, para cada um deles, é 

apresentada uma atividade que pode ser colocada em prática na sala de aula. Pretendeu-

se mostrar que é possível abordar os temas transversais relacionados a valores éticos no 

ambiente escolar e mudar a realidade permeada por conflitos entre os educandos, 

promovendo a formação para cidadania. 

 

CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Apesar do discurso acerca dos Direitos Humanos estar se ampliando e fazer 

parte do cenário político atual, ainda é pouco aplicado e pouco valorizado na realidade, 

pois muitos entendem que o discurso referente a esses direitos está mais voltado para a 

ética/moral do ser humano, uma ética que é constituída no berço familiar, portanto, não 

cabe à sociedade, ao poder público e a política mudar os valores que os cidadãos já têm 

inculcados. O processo de globalização, que segundo o Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos (2008, p. 21) é entendido “como novo e complexo momento das 

relações entre povos e nações”, também tem ampliado a desigualdade e a exclusão 

social. Há, ainda, a desvalorização desse discurso, colocando os Direitos Humanos 

como defensores de indivíduos que não “merecem ser defendidos” e, dessa forma, tenta-

se enfraquecer o movimento de defesa de tais direitos.   

Por outro lado, os direitos humanos viraram alvo de diversos atores políticos e 

ganharam importância nas discussões, provocando o interesse de várias áreas do 

conhecimento. Segundo Dallari (2007, p. 48), “a utopia de um país de pessoas 

realmente livres, iguais em direitos e dignidades começou a despontar. Existem ainda 

fortes resistências, mas os avanços conseguidos nos últimos anos permitem concluir que 
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já começou a nascer o Brasil de amanhã, que por vias pacíficas deverá transformar em 

realidade o sonho, que muitos já ousam sonhar”.   

De acordo com Candau (2008, p.45), “para muitos intelectuais e atores sociais, 

não estamos simplesmente vivendo uma época de mudanças significativas e aceleradas, 

e sim uma mudança de época”, que e ressalta o desenvolvimento cultural e a 

valorização das múltiplas culturas. Mas, apesar da necessidade de se reconhecer uma 

sociedade multicultural com igualdade de direitos, o que acontece de fato é uma 

inclusão excludente na qual “todos não têm as mesmas oportunidades” (Candau, 2008, 

p.50). 

Na educação, por exemplo, “promove-se uma política de universalização da 

escolarização, todos são chamados a participar do sistema escolar, mas sem que se 

coloque em questão o caráter monocultural presente em sua dinâmica, tanto no que se 

refere aos conteúdos do currículo quanto às relações entre os diferentes atores, às 

estratégias utilizadas nas salas de aula, aos valores privilegiados” (Candau, 2008, p. 50). 

E isso deveria ser diferente, pois a escola é uma pequena comunidade onde professores, 

educandos, gestores, coordenadores, funcionários administrativos e outros convivem em 

grupo trabalhando em prol da aprendizagem efetiva. É nela onde se deveria inculcar nos 

pequenos cidadãos os valores éticos de defesa dos direitos humanos.  

Ao observar a convivência entre os educandos na Escola Municipal Sebastião 

Arantes, localizada no município de Goiânia-GO, foi possível perceber que muitas 

crianças chegam à escola com atitudes avessas aos direitos humanos, já que são 

intolerantes e preconceituosas com seus colegas, demonstrando claramente, em suas 

ações, preconceito contra raça, sexo, altura, cor, peso entre outros. 

A convivência em grupo tem sido influenciada por mudanças significativas no 

comportamento social e, apesar dos direitos humanos terem sido ampliados e muitas 

classes entrado para o rol de prioridades de direitos, ainda existe muito preconceito, 

desvalorização, descaso e supressão de direitos humanos, sem falar na inversão de 

valores que a sociedade tem vivenciado tanto por questões morais quanto por violação 

dos direitos fundamentais à vida. 

Um fator que influenciou bastante no comportamento social, nas últimas 

décadas, é a desestruturação familiar, pois a família é o primeiro grupo do qual o 

indivíduo faz parte e seria nesse grupo que as primeiras mediações de convivência 

social deveriam acontecer. Isto é, a família deveria ser responsável pela formação moral 
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dos filhos, assim quando fossem para a sociedade já teriam os principais conceitos de 

cidadania inculcados, (SOUZA, 2014).  

Mas, em consequência de fatores como, por exemplo, a busca por melhores 

condições financeiras por meio do trabalho, as famílias não têm mais tanto tempo para 

seus filhos e, por isso, essa fase da formação vem sendo transferida para famílias 

substitutas ou para instituições como, por exemplo, as de educação.  

Em decorrência disso, tem se percebido que, cada vez mais, crianças chegam à 

escola sem nenhum conhecimento sobre como conviver em grupo, essas crianças 

apresentam comportamentos de intolerância, preconceito, individualismo entre outros, e 

acabam gerando muitos conflitos por não reconhecerem a existência do outro. Diante 

disso, questiona-se: Como mudar a realidade dos educandos que chegam à escola sem 

conhecimento de como conviver em grupo? De que modo os conceitos sobre Direitos 

Humanos podem melhorar o comportamento desses educandos e promover um ensino 

com qualidade? O Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares 

(2008, p. 11) ressalta que “é na escola, dentre outros espaços da sociedade, que crianças, 

adolescentes, jovens e adultos devem aprender a lição do respeito ao outro (na igualdade 

e na diferença), da democracia e do exercício da cidadania”. 

Nesse caso, o ensino escolar tem papel fundamental na formação humana ao 

construir conhecimento significativo, considerando os aspectos que estão em volta, a 

realidade, as necessidades e os problemas globais da humanidade. Pois, segundo o 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2008, p.28), 

 

[...] 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 

excluídos. 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. (PNEDH, 

2008 p.28) 

 

A escola, nesse contexto, é o ambiente que permite a socialização de diferentes 

culturas e conhecimentos e, por ser o lugar onde as diferenças afloram, faz-se necessário 

enfocar os fundamentos dos direitos humanos pautados nos critérios de 

interdisciplinaridade, promovendo uma educação para o futuro, centrada na 

aprendizagem significativa e não meramente na transmissão de conteúdos desconexos e 

sem sentido.  
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Essa educação deve priorizar a integração do indivíduo ao meio em que vive 

valorizando os princípios de cidadania, o meio ambiente e as relações interpessoais. 

promovendo o reconhecimento do outro, a boa convivência e a qualidade de vida. Ou 

seja, “uma educação para a negociação cultural. Que enfrenta os conflitos provocados 

pela assimetria de poder entre diferentes grupos socioculturais nas nossas sociedades e é 

capaz de favorecer a construção de uma sociedade democrática, plural, humana, que 

articule políticas de igualdade com políticas de identidade” (Candau, 2008, p.52). 

  Para Libâneo (2002, p.7), “é preciso que a escola contribua para uma nova 

postura ético-valorativa de recolocar valores humanos fundamentais como a justiça, a 

solidariedade, a honestidade, o reconhecimento da diversidade e da diferença, o respeito 

à vida e aos direitos humanos básicos, como suportes de convicções democráticas”. 

Desse modo, o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares 

(2008, p.11) enfatiza que cabe “à escola tratar os Direitos Humanos como elementos 

inerentes à sua prática pedagógica cotidiana”, integrando-os de forma interdisciplinar ao 

currículo, de modo a construir conhecimentos e práticas que consolidem esses direitos 

nas relações sociais que se efetivam dentro da escola e com a sociedade. 

Enfim, considera-se que é importante para os profissionais da educação, que têm 

interesse em transformar a escola e a sociedade de maneira como um todo, compreender 

a necessidade de incorporar ao ensino institucional os conceitos sobre Direitos 

Humanos. Assim, a escola precisa desenvolver práticas que levem os educandos a 

analisar e atuar criticamente diante da realidade.  

 

DIREITOS HUMANOS NA EDUCAÇÃO 

 

Pequeno (2001) ressaltou que, de acordo com a história da evolução humana, as 

pessoas, por necessidade de sobrevivência, começaram a se organizar em grupos e a 

buscar meios para conviver juntos. Essa necessidade trouxe à tona problemas 

intrínsecos à relação social que desencadeou a preocupação em criar estratégias de 

convivência que melhorassem a qualidade de vida.  

 Conforme esse autor, ao longo da história muitos tentaram demostrar a 

existência dos direitos humanos e de fundamentá-los. No século XVII, já se anunciava a 

ideia de que o homem tem o direito natural à vida e a igualdade de oportunidades, ou 

seja, os homens já nascem livres e iguais. Segundo esse autor, “o fundamento dos 

direitos humanos está baseado na ideia de dignidade. A dignidade é a qualidade que 
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define a essência da pessoa humana, ou ainda é o valor que confere humanidade ao 

sujeito” (PEQUENO, 2001, p. 3).       

Em 1988, espelhados na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, criada em 

1948 e considerada uma das mais importantes do mundo, representantes do povo 

brasileiro se reuniram para instituir um Estado democrático por meio da Constituição 

Federal. De acordo com o preâmbulo desse documento, esse Estado se destina a: 

[...] assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 

valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

fundada na harmonia social. (BRASIL, 2011, p.7) 

 

Nesse documento, os direitos humanos são descritos como lei e devem ser 

garantidos, mas parece que garanti-los não é tarefa fácil. Atualmente, frequentes debates 

ressaltam a importância de uma educação em direitos humanos, que ocorra de forma 

continuada voltada para mudanças de pensamento, de comportamento e compartilhada 

por todos os envolvidos no processo educacional.  

Com isso, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2008, p.31) 

destaca que “a universalização da educação básica, com indicadores precisos de 

qualidade e de equidade, é condição essencial para a disseminação do conhecimento 

socialmente produzido e acumulado e para a democratização da sociedade”. Tal 

educação se constitui em formar: 

 

[...] uma cultura de respeito à dignidade humana através da promoção e da 

vivência dos valores da liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade, 

da cooperação, da tolerância e da paz. Portanto, a formação desta cultura 

significa criar, influenciar, compartilhar e consolidar mentalidades, costumes, 

atitudes, hábitos e comportamentos os quais devem se transformar em 

práticas. (BENEVIDES, 2000)  

 

 A cultura destacada pela autora não é meramente a conservação de costumes, 

tradições e crenças e sim uma cultura de mudança que possa mexer com o que está 

posto, enraizado e “muitas vezes marcados por preconceito e discriminação”. Candau 

(2008, p. 53) ressaltou que, a escola deve se preocupar em relacionar o diferente e o 

igual reconhecendo diferenças culturais dos diversos saberes e práticas para: 

 

[...] reconstruir o que consideramos “comum” a todos e todas, garantindo que 

nele os diferentes sujeitos socioculturais se reconheçam, assegurando, assim, 

que a igualdade se explicite nas diferenças que são assumidas como 

referência comum, rompendo, dessa forma, com o caráter monocultural da 

cultura escolar. (CANDAU, 2008, p. 53) 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 prevê no seu Art. 

27 inciso I que os conteúdos curriculares da base comum devem assegurar “a difusão de 

valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito 

ao bem comum e à ordem democrática” (LDB 9394/96, 2009, p.30), ou seja, os 

princípios para o exercício da cidadania devem fazer parte do currículo mínimo para 

formação básica comum.  

Sendo assim, a educação se apresenta como um caminho para a conscientização 

dos direitos humanos, por meio do ensino interdisciplinar, e a transversalidade de 

conteúdos que torna a aprendizagem significativa, pois parte da realidade para criar 

referenciais intelectuais que permitem a compreensão do mundo. Conforme Castro 

(Brasil Escola, 2016), a “transversalidade e a interdisciplinaridade são modos de 

trabalhar o conhecimento buscando a reintegração de procedimentos acadêmicos, que 

ficaram isolados uns dos outros pelo método disciplinar”, ou seja, o foco dessa forma de 

ensinar é aprender sobre a realidade para transformá-la. “A transversalidade e 

interdisciplinaridade têm como eixo educativo a proposta de uma educação 

comprometida com a cidadania”. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais que tratam dos Temas 

Transversais, “a cidadania deve ser compreendida como produto de histórias vividas 

pelos grupos sociais, sendo, nesse processo, constituída por diferentes tipos de direitos e 

instituições” (BRASIL, 1997, p. 19). Nesse caminho, a escola pode contribuir propondo 

um projeto de educação comprometido com o desenvolvimento de capacidades que 

possibilitem o pensamento crítico capaz de transformar a realidade. Segundo os PCNs, 

um projeto pedagógico que pretende formar cidadãos críticos capazes de mudar o que 

está posto, poderá ser orientado por três grandes diretrizes: 

 

• posicionar-se em relação às questões sociais e interpretar a tarefa educativa 

como uma intervenção na realidade no momento presente; 

• não tratar os valores apenas como conceitos ideais; 

• incluir essa perspectiva no ensino dos conteúdos das áreas de conhecimento 

escolar, (BRASIL, 1997, p. 24). 

 

Nesse sentido, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos propõe que 

o educador insira os princípios dos direitos humanos nas diretrizes curriculares; integre 

esta educação aos conteúdos, metodologias e formas de avaliação dos sistemas de 

ensino; estimule os professores e colegas à reflexão e discussão; desenvolva uma 

pedagogia participativa; torne a educação em direitos humanos um elemento relevante 

aos alunos, em todos os níveis; fomente a discussão de temas como gênero e identidade, 
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raça e etnia, orientação sexual e religião, entre outros. Pois, “o processo formativo 

pressupõe o reconhecimento da pluralidade e da alteridade, condições básicas da 

liberdade para o exercício da crítica, da criatividade, do debate de ideias e para o 

reconhecimento, respeito, promoção e valorização da diversidade” (PNEDH, 2007, 

p.31). 

Nessa perspectiva, Dallari (2007, p. 47) destacou que, mesmo diante das 

dificuldades enfrentadas pela supressão de direitos, a sociedade está mais consciente e 

àquela “sociedade ultra-individualista, criada pelos colonizadores europeus e acentuada 

no século XX pela interferência do capitalismo internacional, está cedendo lugar a uma 

nova sociedade de indivíduos associados, que começam a descobrir a importância da 

solidariedade”. 

Por fim, o autor enfatizou que é necessário proteger a Constituição, pois ela fixa 

princípios e estabelece normas que comprometem o “Brasil, sua sociedade e seu 

governo, com a busca de uma nova forma de organização social, na qual a pessoa 

humana seja o primeiro dos valores” (DALLARI, 2007, p. 47). Assim, espera-se que a 

sociedade se torne mais justa e solidária. 

 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS E O ENSINO 

INSTITUCIONAL 

 

 Pretende-se aqui apresentar uma proposta de atividade pautada nos princípios da 

transversalidade e interdisciplinaridade como forma de tentar responder os 

questionamentos ressaltados anteriormente: Como mudar a realidade dos educandos que 

chegam na escola sem conhecimento de como conviver em grupo? E de que modo os 

conceitos sobre Direitos Humanos podem melhorar o comportamento dos educandos e 

promover um ensino com qualidade? 

 A proposta a seguir faz parte do livro “Os Direitos Humanos na Sala de Aula: a 

Ética como Tema Transversal” (Araújo e Aquino, 2001, p. 29-33). Nesse livro, os 

autores tratam da questão dos direitos humanos em sala de aula e trabalham cada artigo 

da DUDH, ressaltando os valores impressos neles e trazem em contrapartida um valor 

oposto e uma proposta de como abordar a questão em sala de aula.  Aqui, pretende-se 

apenas apontar que é possível trabalhar os Direitos Humanos em sala de aula e abordar 

questões de preconceito, portanto, escolheu-se mostrar o primeiro artigo da DUDH que 

diz: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 
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dotados de razão e consciência e devem proceder uns em relação aos outros com 

espírito de fraternidade”. Para trabalhar os princípios de igualdade, dignidade, 

fraternidade e consciência em relação ao outro, Araújo e Aquino (2001) trouxeram a 

seguinte proposta de atividade: 

 

Orientações didáticas (Com a colaboração de Marta Fuentes Rojas) Artigo: I 

Direito aludido: à liberdade e à igualdade Metodologia empregada: 

clarificação de valores Conteúdo trabalhado: discriminação racial. 

Para o desenvolvimento da atividade sugerimos a utilização da técnica 

"clarificação de valores", proposta por Puig (1998). Objetivamos, com isso, 

que: ao se exercitarem no processo de valoração, descoberta e tomada de 

consciência daqueles aspectos que são importantes na sua vida, alunos e 

alunas tomem consciência de seus próprios valores, crenças e sentimentos, 

favorecendo, assim, a coerência de seus pensamentos e condutas. Iniciar a 

atividade solicitando que alunos e alunas relatem situações de racismo que 

tenham experienciado e/ou de que tenham conhecimento. Pode-se, também, 

apresentar um texto curto retirado de jornais ou revistas. Como exemplo de 

texto abordando o racismo no Brasil, apontamos um artigo publicado na 

Folha de São Paulo (23/8/98, p. 3-2):  Para "boy", racismo acontece todo dia.   

O Office-boy Gilberto Aparecido Ribeiro, 22, sorriu quando ouviu a pergunta 

se já havia sido vítima de preconceito racial alguma vez na vida. "Na vida? 

Esse negócio acontece todo dia, várias vezes por dia, cara." Sem ter que parar 

para pensar; Ribeiro listou rapidamente as diversas situações de 

discriminação que vieram à memória. "No banco, na minha rua, em qualquer 

loja que eu entre, na fila do ônibus, a caminho do trabalho. Tá bom, já?" 

Nunca pensou em ir à polícia para prestar queixa. "Para quê? Muitas vezes 

são os homens (policiais militares) que te tratam mal só porque você é preto." 

Uma das vezes foi em um ponto de ônibus. A fila, diz Ribeiro, era grande. 

Mas o policial que parou o carro de polícia do outro lado da rua veio em sua 

direção. "Ele me tirou da fila e passou a maior revista, na frente de todo 

mundo. Eu não tinha feito nada de errado, mas ele me humilhou grandão, 

mesmo assim", disse. [...] Nem em seu local mais frequente de trabalho, o 

banco, Ribeiro está livre do preconceito, diz. A armadilha, agora, está nas 

portas giratórias instaladas na entrada das agências. "Já aconteceu um montão 

de vezes. Todo mundo vai entrando, vai entrando, chega na sua vez, trava. Aí 

é aquele negócio de tirar tudo do bolso. 'Não tem mais uma moeda? Uma 

chave? E todo mundo atrás, achando que você vai tirar é um trabucão do 

bolso. Só falta pedir para você tirar a roupa."   

Com o texto selecionado em mãos, ou a partir dos relatos feitos, convidar os 

alunos e as alunas para que pensem e reflitam livremente sobre a temática 

abordada, Para motivar a reflexão, pode-se apresentar algumas perguntas, tais 

como: O que acham da situação? Alguém já experienciou situações 

semelhantes? Como avaliam situações como essas? Após, aproximadamente, 

15 minutos de discussão, solicitar que cada aluno/a redija uma dissertação 

curta, de cerca de 10 linhas, expondo sua opinião sobre a discriminação 

relatada no texto e/ou relatos, tendo como objetivo a clarificação de seus 

próprios pensamentos. Em seguida, formar um círculo na sala de aula para a 

realização de uma plenária pelo grupoclasse. Apresentar na lousa o artigo I 

da DUDH e pedir ao grupo que estabeleça relações entre o artigo e a 

discussão anterior. Durante o debate, levar os/as estudantes a relacionarem o 

tema da discussão com o seu cotidiano, para que compreendam o significado 

que a igualdade de direitos deve ter para a vida deles e das demais pessoas. 

Antes de concluir esta primeira aula, pode-se dividir a turma em pequenos 

grupos, que se encarregarão de trazer para a aula seguinte materiais 

jornalísticos que retratem, por exemplo, situações de discriminação de que 

determinadas pessoas e/ou grupos minoritários foram vítimas, no Brasil ou 

no mundo. Uma possibilidade é solicitar que alguns dos grupos tragam 
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materiais jornalísticos em que o direito de igualdade entre os seres humanos é 

defendido na mídia, ou que caracterizem o espírito de fraternidade que deve 

guiar as condutas humanas. Na segunda aula, além da apresentação do 

material trazido pelos grupos, é importante garantir uma discussão centrada 

nos três princípios presentes no artigo I da DUDH: liberdade, igualdade e 

fraternidade. Uma ideia interessante para enriquecer o debate é convidar uma 

pessoa pertencente a grupos minoritários que sofrem constantes 

discriminações para relatar a realidade que impera no cotidiano da sociedade. 

(Araújo e Aquino, 2001, p. 29-33) 

 

 Já nessa primeira proposta de trabalho, percebe-se que a intensão é provocar 

inquietação e promover uma discussão sobre o racismo na sociedade, e, a partir disso, 

levar os educandos a refletirem sobre o assunto numa perspectiva crítica, relacionando o 

artigo sobre as situações de preconceito com o conteúdo da DUDH, buscando situações 

semelhantes que acontecem no dia-a-dia da escola, entre os próprios educandos. Esse 

movimento de reflexão da ação certamente provocará mudanças no comportamento e 

nas atitudes dos educandos.  

  Além dessa proposta, várias outras são ressaltadas nesse livro e servem como 

orientação para o educador que pretende melhorar a sua prática e promover de forma 

interdisciplinar a integração dos princípios dos Direitos Humanos, ou seja, enfocar o 

tema transversal, no caso, a ética, nas outras áreas do conhecimento, de modo que 

possibilite a construção de um saber crítico e reflexivo. Proporcionando um diálogo 

entre as disciplinas, relacionando-as  com o cotidiano do educando para uma melhor 

compreensão da realidade. 

A proposta tratada no livro de Araújo e Aquino (2001) aponta para uma 

formação de sujeitos capazes de perceber as injustiças sociais e. por meio dos 

conhecimentos comuns trabalhados na escola, buscar um entendimento de questões 

mais amplas, formando-se assim cidadãos capazes de transformar a realidade e lutar 

pela construção de um modelo de sociedade baseado em princípios de justiça, 

igualdade, equidade e solidariedade.   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo apresentado pretendeu demonstrar, por meio de uma análise 

bibliográfica, que a educação em direitos humanos já está prevista em vários 

documentos e que só precisa ser consolidada e disseminada efetivamente nas escolas. A 

formação pautada nos princípios dos direitos humanos pode ser promovida na escola 

por meio da valorização das diferentes culturas e vivências de valores como a liberdade, 
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a cooperação e a tolerância. Tais princípios podem ser incorporados aos conteúdos 

programáticos de forma interdisciplinar, pois a escola tem o papel de instruir, mas 

também deve oferecer aos educandos conhecimentos significativos que os preparem 

para a vida em sociedade.  

A formação ética para cidadania é um desafio para os educadores, já que 

inculcar valores requer preparação, conhecimento e cuidado sobre o que se quer ensinar. 

O educador tem que ter ciência de seu poder como formador de opinião e buscar, por 

meio dos recursos da interdisciplinaridade e da transversalidade de conteúdos, 

institucionalizar o ensino de valores éticos necessários à formação humana, para o 

desenvolvimento da autonomia e formação para cidadania, tornando esse conhecimento 

um objetivo comum a todas as áreas trabalhadas na escola. Fica aqui, como sugestão, 

uma análise mais aprofundada da obra de Araújo e Aquino (2001) como ferramenta de 

apoio ao ensino pautado nos princípios dos Direitos Humanos impressos na DUDH.  

 

REFERÊNCIAS  

 

ARAÚJO, Ulisses Ferreira; AQUINO, Júlio Groppa. Os Direitos Humanos na sala de 

Aula: a ética como Tema Transversal. São Paulo: Ed. Moderna, 2001, 144p.   

 

BENEVIDES, Maria Victoria. Educação em Direitos Humanos: de que se trata?. 

Palestra de abertura do Seminário de Educação em Direitos Humanos, São Paulo, 

18/02/2000 Disponível em:  http://hottopos.com/convenit6/ victoria.htm#_ftn2 – acesso 

em: 12/04/2016. 

 

BRASIL. Lei de diretrizes e bases da educação nacional - Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996. 5ª edição – Brasília: Senado Federal, Secretaria Especial de 

Editoração e Publicações, 2009. 94p. 

 

BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos / Comitê Nacional e Educação em Direitos Humanos. 

– Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Ministério da Educação, 

Ministério da Justiça, UNESCO, 2007. 76 p. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional 

promulgado em 5 de outubro de 1988 com as alterações adotadas pelas Emendas 

Constitucionais n°s. 1/92 a 67/2010 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão n°s. 1 

a 6/94. – Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2011. 103p.    

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 

apresentação dos temas transversais, ética / Secretaria de Educação Fundamental. – 

Brasília : MEC/SEF, 1997. 146p. 

 



 

440 

 

BRASÍLIA: Presidência da República, Programa Nacional de Fortalecimento dos 

Conselhos Escolares. Conselho Escolar e Direitos Humanos. Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos; Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008, 104 

p. 

 

CANDAU, Vera Maria. Direitos humanos, educação e interculturalidade: as tensões 

entre igualdade e diferença. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Departamento de Educação Revista Brasileira de Educação v. 13 n. 37 jan./abr. 2008, 

45-55p. 

 

 

CASTRO, Amélia Hanze de. O Principio da Interdisciplinaridade e Transversalidade. 

disponível em: http://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/o-principio-da-

interdisciplinaridade-transversalidade.htm - Amélia Hanze de Castro -Profª  

FEB/CETEC -FISO e ISEB-Barretos -Colunista Brasil Escola – acesso em: 17/04/2016. 

 
DALLARI, Dalmo de Abreu. O Brasil rumo a sociedade justa. In: Educação em Direitos Humanos: Fundamentos 

teórico-metodológicos/ Rosa Maria Godoy Silveira, et al. – João Pessoa: Editora Universitária, 2007. 513p. 
 

LIBANEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?: novas exigências 

educativas e profissão docente. – 6º ed. - São Paulo: Cortez, 2002. 104p. 

 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens 

qualitativas. São Paulo: EPU, 2014, 128p. 

 

MEDEIROS, João Bosco. Redação cientifica: A Prática de Fichamentos, Resumos, 

Resenhas. 5ª ed. São Paulo: Editora Atlas. 2003. 323p. 

 

PEQUENO, Marconi. Ética, direitos humanos e cidadania. In: Curso de Formação de 

Educadores em Direitos Humanos. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2001, 6p. 
 

SOUZA, Arlete Luiza de. Interação entre escola e família no processo de ensino e 

aprendizagem da criança https://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos 

/57669/ interacao-entre-escola-e-familia-no-processo-de-ensino-e-aprendizagem-da-

crianca. – artigo publicado em 20/07/2014 – acesso em: 10/09/2016.  

 

 



 

441 

 

30. Educação em Direitos Humanos: a Necessidade de Sistematização do Currículo 

Escolar do Ensino Religioso para sua Efetivação 

 

 

Ana Carolina Greco Paes
184

 

Cerise de Castro Campos
185

 

Christian Brandão Ribeiro
186

 

 

Resumo: O artigo trata sobre a necessidade de sistematização do conhecimento disponível sobre as 

crenças na construção do currículo escolar para disciplina de ensino religioso, na busca de fomentar as 

dimensões postuladas pela educação em direitos humanos, que visa entre outras coisas à diversidade 

cultural, equidade religiosa, a alteridade e o respeito a todas as crenças.  Como parâmetro para sugestão 

da construção de um currículo escolar de ensino religioso, utilizou-se a análise histórica da revolução 

científica empreendida por Galileu e Copérnico, além da eficácia simbólica e o sistema de crenças 

descrito pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss. Depreende-se da análise feita à necessidade de 

organização do currículo escolar principalmente no que se refere ao sistema de crenças de cada uma das 

religiões, cada crença deve ser tratada com o devido respeito, pois a crença de cada um dos alunos lhes 

informa um sistema no qual estão inseridos. O currículo escolar do ensino religioso deve fomentar o 

diálogo de todas as opiniões, sejam elas divergentes ou não e buscar auxiliar o aluno na identificação de 

seu sistema de crenças, dessa forma estando de acordo com a educação que desenvolve uma cultura de 

direitos humanos coerente com seus valores e princípios, que deve ocorrer em espaços de entendimento 

mútuo, responsabilidade, havendo a garantia da cidadania, da equidade cultural e religiosa, fomentando a 

pluralidade e respeito, formando assim cidadãos conscientes e autônomos. 
 

Palavras-Chave: Educação em Direitos Humanos, Ensino Religioso, Currículo Escolar, Sistemas.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino religioso é a única matéria do ensino fundamental que possui assento 

constitucional. O artigo 210, § 1º da Constituição da República Federativa do Brasil 

trata sobre a oferta do ensino religioso no ensino fundamental. O constituinte se 

preocupou em ofertar aos cidadãos a disciplina, que obrigatoriamente deve ser 

disponibilizada pelas escolas, sendo facultativa a matrícula do aluno. 
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O artigo 33 da lei 9.394/96 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 

seguindo o preceito constitucional supracitado regulamenta o ensino religioso em 

âmbito nacional e afirma que o ensino deverá respeitar a diversidade cultural existente 

no Brasil, além de vedar qualquer tipo de proselitismo. 

Conforme parágrafo 1º do artigo 33 da lei 9.394/96, os estados e municípios são 

responsáveis pela definição dos conteúdos e a forma como se dará a admissão e 

habilitação dos professores para a matéria.  

Para além desses parâmetros legais, há também o Programa Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (PNEDH)(BRASIL, 2007) que traz a necessidade da 

implementação da educação em direitos humanos nas disciplinas da educação básica, 

sendo promovida da seguinte forma: 

 

A educação em direitos humanos deve ser promovida em três dimensões: a) 

conhecimentos e habilidades: compreender os direitos humanos e os 

mecanismos existentes para a sua proteção, assim como incentivar o 

exercício de habilidades na vida cotidiana; b) valores, atitudes e 

comportamentos: desenvolver valores e fortalecer atitudes e comportamentos 

que respeitem os direitos humanos; c) ações: desencadear atividades para a 

promoção, defesa e reparação das violações aos direitos humanos. (BRASIL, 

2007, p. 32) 

 

Dessa forma a disciplina de ensino religioso deve fomentar as três dimensões 

que a educação em direitos humanos busca implementar na educação básica, em 

especial a alínea “d” que trata sobre a necessidade da estruturação da educação em 

direitos humanos na diversidade cultural e ambiental buscando alcançar a: “a eqüidade 

(étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, físico-individual, geracional, de gênero, de 

orientação sexual, de opção política, de nacionalidade, dentre outras) e a qualidade da 

educação” (BRASIL, 2007, p. 32) 

Tendo em vista dar contribuição à elaboração do currículo escolar da disciplina 

de ensino religioso, o presente artigo trata da necessidade de haver no currículo escolar 

a estruturação organizada do sistema cultural de interpretação da realidade e do sistema 

religioso, para que dessa forma seja possível ocorrer o diálogo das diversas religiões 

existentes em território nacional, promovendo a alteridade, respeito e pluralidade de 

ideias. 

Através do método histórico, será brevemente analisada a revolução científica de 

Galileu e Copérnico, que demonstram a necessidade de organização da teoria e a análise 

feita pelo antropólogo Claude Lévis-Strauss a respeito da existência de sistemas de 

crenças na manutenção da coerência mental. 
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A NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO DO CONTEÚDO 

 

 A história demonstra que a necessidade de organização das ideias e da 

explicação dos fenômenos já serviu como força motriz para revoluções científicas, onde 

não foram cientistas, engenheiros ou artesãos que deram correspondência fática a 

determinados fenômenos e sim “homens cuja obra raramente ultrapassou a ordem da 

teoria”. (KOIRÉ, 1982, p. 12/13) 

Dois exemplos que podem ser dados neste sentido são a contribuição que 

Galileu e Copérnico deram à física e a astronomia. Ambos queriam compreender qual a 

real estrutura do universo e não apenas apresentar resultados práticos, distorcendo a 

teoria para que ela fosse correlata aos fenômenos. 

 

O que os fundadores da ciência moderna, e entre eles Galileu, deviam então 

fazer não era criticar e combater certas teorias erradas, para as substituir por 

outras melhores. Deveriam fazer algo completamente diferente: destruir um 

mundo e substituí-lo por outro, reformar a própria estrutura da nossa 

inteligência, formular de novo e rever os seus conceitos, conceber o Ser de 

uma nova maneira, elaborar um novo conceito de conhecimento, um novo 

conceito de ciência – e mesmo até substituir um ponto de vista bastante 

natural, o do senso comum, por um outro que não é de modo algum. 

(KOYRÉ, 1982, p. 19) 

 

Quando Copérnico explicou ao Papa Paulo III porque deveria ser aceita a teoria 

de que a terra estava em rotação, não o fez por motivos mecânicos ou físicos, antes 

encontrou nessa teoria a única forma de explicar os fenômenos visíveis sem que para 

isso a teoria se transformasse em um “monstro”. Copérnico afirmou que as teorias 

usadas pelos matemáticos da época sobre o movimento da terra não tinham coerência.  

 

Ao contrário, aconteceu-lhes como se alguém tomasse <sumeret>, de 

diversos lugares <à diversis loics>, pés, cabeça, e outros membros, pintados 

<depicta> ate mesmo de maneira perfeita < optime quidem>, mas sem 

comparação com um corpo único < sedon unius corporis comparatione>, de 

modo algum correspondendo reciprocamente entre si < nullatenus invicem 

sibi respondentibus>, de sorte a compor com eles < ex illis componeretu> 

mais um monstro do que um homem <monstrum potius quàm homo>. 

(COPÉRNICO, 2008, p. 263/264)  

 

Copérnico afirmou a rotação da terra sem uma mecânica capaz de explicá-la, 

sabia que se supusesse a rotação da terra, o “sistema” até então posto deixaria de ser um 

monstro para ser um sistema, mesmo que não soubesse explicar conceitos como a 

gravidade, que não permite que os corpos voem apesar do movimento da terra. A 
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necessidade de organização e de compreensão da teoria fez com que Copérnico 

realizasse uma releitura dos fenômenos. 

 Galileu, assim como Copérnico, também promoveu a releitura de fenômenos 

quando afirmou que a terra não era o centro do universo. Esta nova teoria modificou a 

visão de mundo e alterou também o sistema de crença vigente até então. A ideia de que 

a terra não é a tenda principal do espetáculo cósmico foi desalentadora e teve a função 

simbólica de sugerir que os membros da sociedade poderiam ou deveriam se 

movimentar, diferentemente do que ocorria até então, uma vez que a sociedade era 

estratificada e praticamente imóvel no sentido social. 

Galileu tratou sobre o movimento dos corpos, afirmando que os corpos celestes 

não eram imóveis, a noção de que as coisas se mexem foi literalmente revolucionária. O 

porto seguro deixou de ser seguro porque na verdade Galileu afirmou que a terra não era 

firme, ela estava em movimento constante.  

Houve muitos movimentos de resistência em relação à revolução copernicana e 

galileana. Não seria possível a Copérnico e Galileu enxergarem nada diferente se não 

tivessem uma mente diferente. Só há mudança da ciência se houver mudança dos 

conceitos e, para que houvesse tais mudanças, foi necessário à observação e o esforço 

de criar uma teoria que não fosse mero vassalo dos fenômenos, foi necessário haver a 

organização da teoria a fim de obter explicação dos fenômenos. 

Através destes dois exemplos, conclui-se a necessidade de organização dos 

fenômenos e, no caso específico do ensino religioso, a organização do conteúdo a fim 

de que este produza um sistema que compreenda o sistema de crenças de cada credo e 

não somente seja a fusão de diversas crenças formando grande sincretismo religioso, 

descaracterizando dessa forma a diversidade e a pluralidade. 

As crenças devem ser analisadas separadamente, pois cada uma possui seus 

ritos, credos, celebrações, imagens ou não. É necessário que haja organização do 

conteúdo para que não seja produzido um monstro com todas as informações que 

podem ser colhidas das religiões, através dos próprios alunos, de fatos que ocorrem no 

dia a dia.  

O ensino religioso deve promover o respeito a todas as religiões e uma forma de 

fazê-lo, é levando para sala de aula conhecimento acerca de todas as religiões, credos, 

ritos diferentes. A revolução científica ocorreu quando Copérnico e Galileu trouxeram à 

tona uma nova interpretação da realidade e isto pode ocorrer no ensino religioso quando 

outros credos, além das confissões dos alunos, também são estudados e há diálogo sobre 



 

445 

 

eles. Dessa forma há a possibilidade de ampliar a compreensão dos alunos sobre outros 

sistemas de crenças, fomentando o respeito às diferentes crenças, a pluralidade e a 

alteridade. 

 

A EFICÁCIA SIMBÓLICA DA CRENÇA 

 

Ao elaborar parâmetros curriculares e o próprio currículo escolar do ensino 

religioso, é necessário observar a organização do sistema de crenças de cada uma das 

tradições que serão estudadas. O sistema de crenças é o que dá sentido e base para a 

crença, inclusive é o que sustenta a eficácia simbólica.  

O antropólogo Claude Lévi-Strauss em seu texto “o feiticeiro e sua magia” 

(1991) trata sobre três casos de feitiçaria analisando a eficácia simbólica da feitiçaria e o 

sistema de crenças que a sustenta, para tanto utilizou três exemplos de tribos indígenas. 

O primeiro relato trata sobre um bando pequeno de índios nambikwara, do 

Brasil; este bando se originou de dois grupos: um que foi dizimado por uma epidemia e 

outro que havia se separado de seu grupo inicial. Quando estes grupos se uniram, a 

chefia política ficou para o líder de um grupo e a chefia religiosa para o líder do outro 

grupo. (LÉVI-STRAUSS, 1991, p. 3)   

Certo dia o feiticeiro, chefe religioso, não reapareceu no acampamento na hora 

habitual e os índios ficaram preocupados, principalmente suas duas esposas e filhos. Por 

volta das dez horas da noite, devido o grande alvoroço da tribo, a equipe de 

antropólogos juntamente com os índios que não se alteraram entraram na mata a procura 

do feiticeiro. Estes não haviam nem andado duzentos metros quando se depararam com 

o feiticeiro de cócoras na mata, sem os adornos que comumente usa. (LÉVI-STRAUSS, 

1991, p. 4) 

Levaram-no de volta para tribo e, após muita insistência, o feiticeiro começou a 

falar e afirmou que “uma tempestade – a primeira da estação – se desencadeara à tarde, 

e o trovão o conduzira a muitos quilômetros dali, a um sítio que ele indicou, depois o 

reconduzira ao local.” (LÉVI-STRAUSS, 1991, p. 4) onde foi encontrado. 

Inicialmente, a versão dada pelo feiticeiro foi aceita pela tribo, apesar das 

incongruências apresentadas, como por exemplo, no dia seguinte o feiticeiro estar 

novamente com os adornos que haviam sido levados pelo trovão. Ocorre que dias 

depois a versão oficial começou a ser questionada pelos índios “a boca pequena”, 

quando estes afirmaram que o feiticeiro na verdade foi se encontrar com os líderes de 
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sua antiga tribo “para solicitar uma volta à sua tribo, para incitá-los a atacar os seus 

novos associados ou ainda para assegurá-los sobre as disposições destes a seu respeito” 

(LÉVI-STRAUSS, 1991, p. 5)  

 

Ter-se-iam, contudo os céticos, invocando uma fraude tão verossímil, e da 

qual eles mesmo analisavam os móveis com bastante sutileza psicológica e 

senso político; para pôr em causa a boa fé e a eficácia de seu feiticeiro. Sem 

dúvida, ele não havia voado nas asas do trovão até o Rio Ananás, e tudo não 

passava de encenação. Mas essas coisas teriam podido se produzir, tinham-se 

efetivamente, produzido em outras circunstâncias, elas pertenciam ao 

domínio da experiência. Que um feiticeiro mantenha relações íntimas com as 

forças sobrenaturais, isto é uma certeza; que, em tal caso particular, ele haja 

pretextado seu poder para dissimular uma atitude profana, isto é, domínio da 

conjetura e ocasião de aplicar a crítica histórica. (LÉVI-STRAUSS, 1991, p. 

5) 

 

No caso do feiticeiro que voa com o trovão, a tribo era obrigada a aceitar a 

versão do trovão contada pelo feiticeiro. A certeza vem da necessidade de preservação 

da visão de mundo/ sistema de crenças, sem a qual os fatos vividos seriam 

“intelectualmente informes e afetivamente intoleráveis”, conforme explanação dada por 

Lévi-Strauss: 

 

Essas experiências permanecem, entretanto, intelectualmente informes e 

afetivamente intoleráveis, a não ser que se incorporem a tal ou qual esquema 

presente na cultura do grupo e cuja assimilação é o único meio de objetivar 

os estados subjetivos, - formular impressões informuláveis, e integrar 

experiências inarticuladas em sistemas. (LÉVI-STRAUSS, 1991, p. 6) 

 

A manutenção da coerência mental pressupõe regras e casos. Todo caso tem que 

ter uma regra e toda regra tem que ter um caso, é uma subordinação do particular ao 

universal e de concretização de universal no particular. No caso do feiticeiro que voa 

com trovão, a regra foi preservada, feiticeiros voam com trovões, porém a 

particularidade foi questionada; naquele caso específico o feiticeiro não voou com 

trovão.  

A segunda história narrada trata de um garoto da tribo Zuni, do México, que foi 

acusado de feitiçaria após a crise nervosa de uma adolescente de doze anos quando o 

garoto agarrou-lhe as mãos. O crime de feitiçaria era punido com a morte nesta tribo e o 

garoto foi levado a julgamento. (LÉVI-STRAUSS, 1991, p. 6) 

A defesa do garoto, que se mostrou eficaz, foi a de assumir que de fato era 

feiticeiro; o garoto inventou várias histórias, pois era compelido pela tribo a contar sua 

versão, cada vez que contava, inventava mais e mais detalhes e após ter sido 

questionado várias vezes, sendo inclusive, forçado a mostrar evidências, mentiu 
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afirmando que na parede de sua casa haviam plumas mágicas usadas por seus ancestrais. 

(LÉVI-STRAUSS, 1991, p. 7) 

Seus inquisidores lhe fizeram encontrar a pluma, somente após muita resistência, 

enquanto tentava dissuadir os inquisidores desta ideia, o garoto destruiu uma face do 

muro de sua casa e nada encontrou. Continuou sendo pressionado e destruiu outra face 

do muro e foi quando encontrou uma pluma que estava junto com a argamassa: “ele 

agarrou-a avidamente, e apresentou-a aos seus perseguidores como o instrumento 

mágico de que havia falado” (LÉVI-STRAUSS, 1991, p. 7), após ter respondido mais 

perguntas, foi liberado pelos auditores quando lamentou a perda de seus poderes. 

Houve a necessidade de riqueza de detalhes, que aproximaram o que foi dito a 

algo que poderia ser imaginado de maneira quase sensível. Palavras produzem efeitos 

físicos se forem organizadas corretamente. O próprio julgamento se deu através de 

especificações de alegações geralmente gerais e vagas do percurso para afirmações 

particulares, como por exemplo, quando o garoto encontrou a “pluma mágica”.  

 

Os juízes não esperam do acusado que ele conteste uma tese e menos ainda 

que refute fatos; exigem-lhe que corrobore um sistema do qual não detém 

senão um fragmento, e do qual querer que reconstitua o resto de uma maneira 

apropriada. [...] E finalmente, por sua defesa engenhosa, tornando seu 

auditório progressivamente do caráter vital oferecido pela verificação de seu 

sistema (pois que, principalmente, a escolha não é entre este sistema e um 

outro, mas entre o sistema mágico e nenhum sistema, ou seja, a desordem), o 

adolescente chegou a se transformar, de ameaça para a segurança física de 

seu grupo, em garantia de sua coerência mental. (LÉVI-STRAUSS, 1991, p. 

8) 

 

Nesse caso, o julgamento se dá por um sistema geral que ele próprio não pode 

ser posto em dúvida. Os índios não perderiam a oportunidade de confirmar sua visão de 

sistema de crença. O ponto importante é que foi dada encarnação a figura do feiticeiro; a 

descrição materializa a realidade do sistema mágico que a tribo pressupunha. A 

manutenção da coerência mental tem que ter regras e casos, é uma subordinação do 

particular ao universal e de concretização de universal no particular. 

Por fim, a última história trata da autobiografia de Quesalid, um índio que viveu 

na região de Vancouver, no Canadá. Quesalid era um índio cético e não confiava nos 

poderes sobrenaturais dos feiticeiros e por isso decidiu frequentar as reuniões dos 

feiticeiros até que foi convidado a participar do grupo. Aprendeu com eles os truques 

que utilizavam para curar os doentes e concluiu que de fato tudo não passava de 

encenação, porém Quesalid continuou buscando aprender novas técnicas e, em uma 
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escola xamanística na costa noroeste do Pacífico, aprendeu o uso de uma técnica que lhe 

deu grande prestígio.  

 

[...] o uso de um pequeno tufo de penugem que o prático dissimula no canto 

de sua boca para expetorá-lo todo ensanguentado no momento oportuno, após 

se haver mordido a língua ou ter feito brotar o sangue de suas gengivas, e 

apresenta-lo solenemente ao doente e à assistência como o corpo patológico 

expulso em consequência de suas sucções e manipulações. (LÉVI-

STRAUSS, 1991, p. 10). 

 

Por conta desta técnica, Quesalid ficou famoso entre as tribos e era chamado 

para realizar várias curas, inclusive em tribos que utilizavam outras técnicas de 

xamanismo. Em uma das tribos que visitou, os xamãs apenas expectoravam um pouco 

de saliva em suas mãos e diziam que a doença estava ali naquela saliva. A partir deste 

ponto, Quesalid ficou vacilante em relação ao seu ceticismo.  

 

Por poucas ilusões que tenha mantido até o presente acerca de sua técnica, ele 

encontrou uma ainda mais falsa, mais mistificadora, mais desonesta que a 

sua. Pois ele, ao menos, dá qualquer coisa a sua clientela: ele lhe apresenta a 

doença sob uma forma visível e tangível, ao passo que seus confrades 

estrangeiros não mostram absolutamente nada, e pretender somente ter 

capturado o mal. [...] Assim, nosso herói se encontra às voltas com um 

problema que não é talvez sem equivalente no desenvolvimento da ciência 

moderna: dois sistemas, que se sabe serem igualmente inadequados, 

oferecem entretanto, um em relação ao outro, um valor diferencial, e isto, ao 

mesmo tempo do ponto de vista lógico e do ponto de vista experimental. Em 

relação a qual sistema de referencia se os julgarão? O dos fatos, onde eles se 

confundem, ou o seu próprio, onde tomam valores desiguais, teórica e 

praticamente? (LÉVI-STRAUSS, 1991, p. 11)  

 

A narrativa prossegue e conta que quando outro xamã, Koskimo, que também 

utilizava métodos inventados encontra Quesalid. Este xamã passa a questionar os 

métodos que até então utilizou e enlouquece quando Quesalid não lhe conta se de fato 

era um xamã e possuía poderes sobrenaturais ou se também era um manipulador e 

inventava métodos.  

Koskimo, que também não acreditava na magia porque ele mesmo a inventava 

enlouqueceu quando Quesalid apresentou uma outra maneira de realizar feitiçaria e os 

doentes se declaravam curados. Koskimo enlouquece, pois seu sistema de crenças foi 

questionado e ele não encontrou respostas que o integrassem novamente neste sistema. 

Para Levis Strauss, a magia é uma ciência sem freios, pois ela atende as mesmas 

exigências da ciência: não permite que haja conteúdo sem forma nem causa sem efeito. 

A magia não é heterogênea à ciência, possui apenas uma diferença quantitativa e não 

qualitativa.  



 

449 

 

A abordagem que considera a cultura como sistemas estruturais teve como 

destaque o pensamento do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, que 

defende a tese de que a sociedade humana é definida por meio da interação 

constante das teias de comunicações existentes em seu meio.  As relações 

entre os mitos e os ritos mantêm as estruturas de varias camadas de 

relacionamentos nos quais se fundamenta a sociedade. 

A característica comum aos teóricos dessa abordagem é a crença de que os 

fenômenos da vida humana não são inteligíveis, exceto se considerados em 

suas inter-relações, as quais, por sua vez, constituem estruturas. Portanto os 

mitos, as obras de arte, as práticas matrimoniais e os modelos de organização 

social, superficialmente diferentes, porém revelar-se representativos de um 

mesmo padrão. (OLIVEIRA, 2007, p. 69) 

 

Magia e ciência produzem sistemas. São produtos da produção mental de 

sistemas ou pensamento. Pensamento tem a ver com estar diante de uma massa de dados 

sensoriais a ponto de permitir que ela estabeleça um nome a ser dado a estes dados. 

Magia produz determinismo entre conteúdo, forma, causa e efeito. A diferença entre o 

pensamento mágico e a ciência não é que o pensamento mágico despreza explicações, 

oferecimento de causas e estruturas organizadas, mas é que essa exigência do 

determinismo é mais intransigente e imperiosa, de uma maneira que a ciência pode 

julgar insensata.  

A eficácia simbólica busca estruturar a experiência vivida, procura extrair o 

máximo de utilidade da experiência sem que haja a completa fusão e consequentemente 

a impossibilidade de reconhecer os dados coletados e o máximo de diversidade sem 

agregação. Produz com os elementos vividos uma unidade integrada, porém, 

diferenciada como um organismo. O sistema de crenças pode ser considerado um 

organismo de crenças, conforme explana Leviss Strauss: 

 

Reabsorver uma síntese aberrante local, por sua integração com as sínteses 

normais, no seio de uma síntese geral, mas arbitrária – fora dos casos críticos 

onde a ação se impõe representaria uma perda em todos os quadros. Um 

corpo de hipóteses elementares pode apresentar um valor instrumental certo 

para o prático, sem que análise teórica deva se impor a reconhecer aí à 

imagem última da realidade; e sem que seja tampouco necessário unir, por 

seu intermédio, doente e médico numa espécie de comunhão mística, que não 

tem o mesmo sentido para ambos e que chega somente a dissolver o 

tratamento uma fabulação. (LEVISS STRAUSS, 1991, p. 20) 

 

A estrutura versus desordem é o que faz a polaridade a partir da qual as 

dinâmicas da eficácia simbólica se configuram. Conforme as narrativas acima 

demonstram, é necessário ter conhecimento do sistema de crenças que permeiam as 

realidades e, no caso do ensino religioso, o sistema de crenças que configuram cada 

religião ou cada credo dos alunos. Os alunos devem encontrar explanações a respeito 
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das regras, pois diariamente se deparam com casos e às vezes é necessário buscar casos 

para regras que lhes são impostas ou ditadas no dia a dia. 

Deve haver separação e organização de cada crença. Ressalta-se que a crença e a 

ciência da mesma forma que a magia e a ciência não são polos opostos e atuam da 

mesma forma, ambas precisam de explicações e oferecem causas e efeitos como se pode 

extrair do exemplo do índio Quesalid. Por este motivo a crença deve ser tratada e 

respeitada da mesma forma como a ciência é, no momento em que assuntos que não 

podem ser explicados cientificamente forem abordados em sala de aula, sempre 

buscando identificar o sistema de crenças no qual os casos ou regras estão inseridos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista o referencial teórico analisado através do método histórico, é 

possível depreender a necessidade de organização do currículo escolar principalmente 

no que se refere ao sistema de crenças de cada uma das religiões, conforme 

demonstraram os textos que trataram de Copérnico e Galileu e as análises de Claude 

Lévi-Strauss sobre a magia. 

 O ensino religioso deve ser um ensino democrático que visa estimular a 

alteridade, respeito e pluralidade de ideias em cada um dos alunos, estando dessa forma 

de acordo com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) 

(BRASIL, 2007) que tem como base da educação em direitos humanos na educação 

básica. 

A educação em direitos humanos pressupõe uma educação que desenvolva a 

cultura de direitos humanos coerente com os valores e princípios destes direitos, que 

deve ocorrer em espaços de entendimento mútuo, responsabilidade, respeito, havendo a 

garantia da cidadania, da equidade cultural, religiosa e outras. 

Dessa forma, cada crença deve ser tratada com o devido respeito, pois a crença 

de cada um dos alunos lhes informa um sistema no qual está inserido, da mesma forma 

que o índio Koskimo enlouqueceu quando viu seu sistema de crenças ser invalidado, o 

ensino religioso deve ter o cuidado de organizar seu currículo de forma a permitir o 

diálogo de todas as opiniões, sejam elas divergentes ou não, e buscar auxiliar o aluno na 

identificação de seu sistema de crenças. 

O ensino religioso deve auxiliar o aluno na identificação de seu próprio sistema 

de crenças, é importante que outros sistemas de crenças também sejam mencionados e 
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estudados para que dessa forma a compreensão a respeito da diversidade seja possível, 

como ocorreu na revolução científica de Copérnico e Galileu que apresentaram novas 

teorias a respeito do movimento dos corpos celestes e da posição da terra no sistema. 

Neste ponto, um material que pode ser utilizado como referencial para a 

construção o currículo escolar são os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Religioso (PCNER) produzido pelo Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso 

(FONAPER) que tem como objetivo geral: auxiliar o educando na formulação de seus 

questionamentos existenciais; analisar as tradições religiosas e suas contribuições na 

manutenção e estruturação das culturas; facilitar a compreensão de significados da fé e 

das verdades/postulados de diferentes tradições religiosas; esclarecer sobre o direito à 

diferença e à liberdade das estruturas religiosas. (PCNER, 2009, p. 47)   

Ressalta-se a necessidade do estudo separado do sistema de cada crença para que 

não haja o sincretismo religioso que desfigura as crenças individualmente. Neste ponto, 

o currículo deve ser elaborado de forma a organizar separadamente cada uma das 

crenças ou buscar analisar os mesmos itens de cada uma das crenças isoladamente para 

que os sistemas não se fundam, formando desta forma um monstro ou qualquer outra 

agregação que não um sistema. 

Sendo assim será possível promover o diálogo e a coexistência de credos 

diferentes, pois a disciplina auxiliará na compreensão da visão de mundo e sistema de 

crenças de cada uma das religiões, promovendo desta forma a alteridade, respeito e 

pluralidade de ideias, fomentando uma cultura de direitos humanos. 
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Resumo: O presente artigo busca refletir sobre a importância de uma educação votada para formação de 

cidadãos, mas com um olhar para os Direitos Humanos. Transformações ocorridas pós constituição 

Federal de 88 e abrem caminhos para esta proposta. Com uma educação pautada em conceitos e valores 

voltados para o humano podem ajudar na formação de um sujeito em direito, capaz de agir e viver uma 

vida social plena. Sujeito que conhece seu passado e as violações já vividas são capazes de não 

permitirem mais eventos como esses a perda dos direitos mais elementares o de ser humano. 

 

Palavras-chave: Educação, Escola, Direitos Humanos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Historicamente presenciamos em muitos momentos o abandono e o desrespeito 

pelo o humano e pela humanidade. Desde então se busca a construção de um conceito 

de humano que seja respeitado e cuidado por todos. A primeira tentativa vem durante 

Revolução Francesa com a declaração dos direitos do homem e do cidadão, proclamado 

em 1789, mas que é ainda excludente por deixar de fora a mulher e todos que não se 

enquadrasse no modelo idealizado. Em um segundo momento, com os horrores da 

Segunda Guerra Mundial quando violara toda dignidade humanidade, em uma tentativa 

de união das nações, a Assembleia Geral das Nações Unidas, estabelece um cuidar do 

humano, seja qual for à nacionalidade ou cultura declara os Diretos Humanos como 

meta de proteção universal da humanidade. 

O mundo foi colocado em xeque, e as formas de governos democráticos 

também, principalmente quando violam direitos básicos de qualquer ser humano. 

Educar as novas gerações tendo como princípios direitos inalienáveis é o primeiro 

caminho para se romper com velhas praticas preconceituosas, discriminatórias 

praticadas na maioria das nações que não possuem como princípio o pensamento 

democrático. 
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 O mundo percebe como é tão frágil a humanidade e sua proteção é mais que 

uma necessidade. 

Saindo deste contexto histórico, em países latinos americanos assistimos até hoje 

regimes repressores que continuam violando direitos básicos da população. Um debate 

continuo em buscar de um fortalecimento entre as nações impulsiona a construção de 

Planos Nacionais em Direitos Humanos faça parte dos debates e das lutas coletivas.  

Evidencia-se a necessidade de uma educação voltada para os direitos humanos para 

preservação da paz, para luta contra o racismo e qualquer outra manifestação de 

intolerância.  

No Brasil nas décadas de 60 a 80 a violação dos direitos humanos se fez presente 

durante Ditadura Militar como forma de coação e repressão que tolhia a liberdade e 

violava os princípios da democracia. A nação brasileira pode então sentir o gosto 

amargo da ausência de liberdade e de dignidade. Foi necessário uma mobilização 

política e social para que o país se libertasse dessa maldição, e retomassem a uma 

democracia.  

Como consequência deste período as marcas deixadas ainda ecoam em muitos 

discursos e ações dentro da sociedade, sendo necessária uma vigilância continua a 

democracia e aos direitos humanos garantidos a todo humano. Grupos sociais como 

juristas, membros da igreja católica, do meio universitário, de movimentos sociais 

foram incorporando ao campo das lutas politicas, no debate, na denúncia, de forma que 

o tema passou a disputar espaço no discurso hegemônico no plano nacional. 

Mas com a Constituição Federal de 1988, que formalmente consagrou-se o 

estado Democrático de direito e reconheceu entre seus fundamentos a dignidade da 

pessoa humana os direitos a cidadania e na proteção dos mesmos. A sociedade civil 

consciente desta necessidade impulsiona para busca de programas e projetos que 

materializem a defesa a proclamação dos direitos humanos. 

Assim, propor uma educação que valorize o humano e tudo que garanta a 

dignidade destes sujeitos não pode apenas preencher as linhas, mas tornar de fato um 

caminho a ser pensado. A escola como espaço de mudanças não pode ficar alheio, nem 

se negar a participar deste processo. No entanto , ela vive ainda sobre a sobra de um 

regime que não respeitou o papel em que um espaço como esse poder possibilitar. Para 

as escolas é necessário e urgente, que as políticas educacionais voltem seus olhares para 

esse caminho, afim de que nossos jovens possam de fato vivencias uma democracia 

plena, com direitos plenos pertencentes de qualquer ser humano.  
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Direito a educação é um deles. Educação de qualidade que possibilite uma 

formação não apenas conteudista, mas humana para combater toda e qualquer forma de 

violação dos direitos humanos. 

As consequências da falta dessa prática no ensino pode ser a falta de 

humanização de nossos jovens tendo como consequências o desrespeito aos direitos 

individuais e coletivos. Assim, refletir sobre o passado, pensar sobre o futuro e não 

permitir mais a ação desumanizada de regimes ditatoriais são dever da escola também. 

 

1. EDUCAÇÃO UM DIREITO A DIGNIDADE HUMANA  

 

Conceituar o sujeito humano é em parte reconstruir uma ideia histórica pensada 

por diferentes contextos, buscando em princípios gerais como o biológico, psicológico 

até chegarmos a um humano desassociado das ideias concretas e materializado dentro 

de uma realidade como sujeito social.   

Inserido em uma sociedade marcada pela construção de valores morais e éticos, 

pensar em cidadania, é galgar em ideais de direitos humanos passa a ser parte da 

reflexão desse sujeito que se pretende construir. Um sujeito-cidadão definido pelas 

relações que estabelecem com as leis, as instituições, esferas de poder e principalmente 

pelos outros sujeitos que participam desta sociedade. Sua ação cotidiana dependera 

agora de como ele se relaciona com essas diferentes esferas, o ser individual e o ser 

coletivo, isso que o definira e garantira sua dignidade como humano. 

A escola tem como papel o ambiente que formará esse sujeito para uma 

cidadania ou para a reprodução das velhas praticas excludente. O Plano nacional de 

educação em direitos humanos (2006, p.7) ressalta a necessidade de que esse processo 

seja sistemático e multidimensional na orientação e formação deste sujeito destacando: 

 

a) Apreensão de conhecimentos históricos construídos sobre direitos 

humanos e as sua relação com os contextos internacionais, nacionais e 

locais; 

b) Afirmações de valores, atitudes e praticas sociais que expressem a 

cultura dos direitos humanos em todos os espações da sociedade; 

c) Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em 

níveis cognitivo, social, ético e politico; 

d) Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 

construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 

contextualizados; 

e) Fortalecimento de praticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos e, favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos 

humanos, bem como da reparação das violações. 
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Trata-se do fortalecimento de uma formação que garanta que a cidadania não 

seja apenas um conceito, mas passa a ser uma ação diária na participação social. As 

escolas como esse espaço e os professores proporcionarão para esses paradigmas 

existentes. 

O princípio da dignidade passa a fazer parte de um conceito de cidadania. Se 

beneficiando de todos os direitos que um regime democrático possibilita a seu povo, da 

dignidade a uma educação igualitária e justa, ao direito a ter todos os dias uma 

alimentação que garanta a sua sobrevivência e a dos demais.  

Valorizar a educação como um bem que dignifica o sujeito e garante a 

consolidação da cidadania. Uma educação voltada para os direitos humanos contribuirá 

para formação de um sujeito que respeite a dignidade humana através da promoção e da 

vivência da liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação e 

principalmente de uma cultura de tolerância e de paz. 

 

1.1 EDUCAÇÕES EM DIREITOS 

  

Pensar em educação é inicialmente buscar os vários significados contidos a essa 

palavra, procurando estabelecer um vínculo com a realidade e os diferentes papeis que 

se espera que se cumpra. Nesta perspectiva um agente se torna de suma importância 

para esclarecer de fato o que é educação e o que se pode espera dela. Conforme a Lei 

9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases, em seu artigo 1°: 

 

A educação abrange processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. (LDB,1996) 

 

Então ela nasce de um conceito muito maior que viabilizar os conhecimentos 

construídos ao longo da humanidade, e parte para a construção de um conhecimento 

transformador. Quando nos remetemos à educação escolar, pensamos no 

desenvolvimento do educando através de uma prática pedagógica que o possibilite ser 

sujeito de sua própria história, desenvolvendo competências e habilidades frente aos 

desafios cotidianos de uma sociedade cada vez mais individualista. 

Ao propor uma educação em direitos humanos para formação desse sujeito que a 

valorização da pessoa humana precisa ser levar em consideração, pois em ambiente 

escolares públicos e pela própria natureza de sua existência, a diversidade de sujeitos 
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neste ambiente possibilita a construção de barreiras provocadas pela desigualdade 

sociais e culturais. Resgatar, ou melhor, construir esse conceito de humano, mas com a 

massa humana presente neste contexto sem desassociar do mundo o qual esta inserida é 

o divisor de aguas entre uma escola que consegue promover a paz, como as escolas 

onde a violência é uma parceira constante. 

Trabalhar o diferente na perspectiva da igualdade é muitas das vezes o causador 

da violência escolar, que esse sujeito está inserido em um ambiente que tem como 

objetivo central a formação, é na educação formal que o debate sobre esse tema tem 

uma abertura maior. 

Levando em consideração que nos pautamos em um regime democrático e o 

direito a educação é garantidos a todos, cabe então ao professor construir esta ponte 

entre os anseios sociais e a manutenção desses direitos. Principalmente se levamos em 

consideração que por 21 anos fomos tolhidos e silenciados diante de nossa humanidade 

de direito. 

Em 1988 com a Constituição Federal o pensamento democrático passa a compor 

os princípios para libertação humana e social, vindo da pressão popular, dos sindicatos 

de classe, das entidades religiosas e demais membros sociais ela vem reestabelecer os 

ideias perdidos de uma nação livre e soberana. A nova constituição de 88 fortaleceu os 

direitos dos trabalhadores, evidenciou os direitos aos analfabetos ao voto, voto 

facultativo para jovens entre 16 e 18 e trouxe para sociedade o pensar sobre os direitos 

da criança e do adolescente (ECA), além de trazer para educação uma reestruturação 

pautada no espirito democrático.  

A partir deste contexto que refletindo sobre as transformações proporcionadas 

pela constituição de 88, apontando para os grandes desafios que a educação enfrentará 

principalmente quando nos referimos ao um ensino que privilegia classes, descontroem 

valores e violam direitos básicos de qualquer ser humano. Segundo Gadott (1981) “a 

educação, como lugar de prolongamento de uma sociedade, deve ser o lócus do 

inacabado, do transitório e do não permanente”, assim reformular um educação de uma 

sociedade que passou por um processo de ditadura é permitir a reconstrução do 

pensamento também. 

Castro (2002, p.117) afirma que é necessário um enfrentamento das práticas 

cotidianas no ambiente escolar, por reconhecer que a sala de aula é um campo 

“caracterizada por sua multidimensionalidade, simultaneidade de eventos, 

imprevisibilidade [...]”. Diante de um quadro tão múltiplo inserir os princípios que os 
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Direitos humanos propõem Freire (1999) afirmou que “A educação como prática da 

liberdade, ao contrário daquela que é a prática da dominação, implica a negação do 

homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo [...] não pode e nem deve deixar de 

olhar para aqueles que o cercam”. 

Violar os direitos humanos é descontruir a própria imagem do humano, é dever 

da escola e de todos os agentes envolvidos neste contexto não permitir as velhas 

práticas, mas criar meios para enfrentar e mudar a própria realidade educacional em 

nosso país. Refletir e mudar sempre são o que se espera deixar como legado com este 

artigo. 

 

1.2 EDUCAÇÕES E SEUS DESAFIOS EXTERNOS 

 

Violências de diferentes formas participam de nosso cotidiano e nos mostrando 

como são frágeis as nossas relações sociais e humanas. Viver em sociedade é viver em 

consonância com que se espera de um Estado. É papel e dever do mesmo garantir de 

forma integra e digna uma educação formal, entendida como direito humano essencial. 

Que possibilite a formação não apena crítica, mas uma formação para a valorização da 

dignidade do indivíduo. 

Principalmente quando já se viveu sobre um regime que cerceava os direitos 

humanos de toda uma sociedade em nome de um bem social, calar-se diante da violação 

dos direitos é repetir os erros do passado. Viver sobre um regime ditatorial é por um 

tempo um silenciar-se diante da vida e com isso perdendo parte da própria história. 

Não se pode calar e nem esquecer os fatos e acontecimentos que marcaram a 

nossa história, pois se trata de nosso pensamento social, é preciso resgatar cada parte 

desse pensamento registrada em memórias. Memórias, essas, que por muito tempo 

ficaram escondidas. O seu resgate implica para uma mudança de postura diante de 

tantas barbaridades que presenciamos.  

A educação em direitos humanos passa a ter um papel de relevância nesse 

processo. Segundo Benevides (1998, p137-152) “a educação para a cidadania 

democrática consiste na formação de uma consciência ética que inclui tanto sentimentos 

como a razão”. O professor resgatara essas memórias perdidas, para que as próximas 

gerações não permitam que equívocos cometidos por regimes opressores surjam e de 

forma a descaracterizam a democracia com falsas ilusões. 
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Seja no âmbito formal ou informal é papel da educação colocar para prática e 

ações que levem a reflexão e ao desejo de discutir sobre a importância de se garantir os 

direitos humanos a todos independente de sua raça, crenças, gênero ou ideologia 

política.  É dar condições para que o indivíduo consciente e ético de seus diretos e 

deveres também consigam perceber o outro em um exercício pleno da cidadania.  

A memória de uma sociedade é um direito inegável, pois nela está contida toda a 

memória coletiva das lutas sociais, a fim de restabelecer a verdade que sempre fizeram 

parte da história de qualquer povo. Segundo Bobbio (1997, p.53-54), “o grande 

patrimônio do ser humano está no mundo das memórias, fonte inesgotável de reflexões 

sobre nós mesmos.”, ou seja, povo sem memória, indivíduo sem consciência de seu 

papel social.  

Educar é despertar a consciência para uma nova visão de mundo. Construir e 

reconstruir relações com os outros, com uma postura de igualdade, justiça e de direitos. 

A educação nasce da necessidade de divulgação e reforçar informações constituídas ao 

longo da estruturação social. É nela que estão contidas todas as esperanças, Ela que 

imprime a identidade de um povo, quando a essa foi negada sua história. 

Não basta a transmissão do conhecimento, se o mesmo não conduzir o educando 

a construção de um pensamento crítico. Nossa memória, ponto de partida para uma 

educação de fato e de direito. 

No entanto, a ação educativa não pode apena contar a história, mas pensar sobre 

ela, ditadura militar, não só com um fato, mas um buraco em nossa história. Nesse 

sentido, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos reconhece que,  

 

A educação em direitos humanos, ao longo de todo processo de 

redemocratização e de fortalecimento do regime democrático, tem buscado 

contribuir para dar sustentação ás ações de promoção e defesa dos direitos 

humanos e de reparação das violações. (PNEDH, p.26) 

 

Potencializando projetos que envolvam as esferas educacionais em uma prática 

em projetos de educação em direitos humanos previstos tanto nas Diretrizes, como nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998). O professor é o grande elo na construção 

deste diálogo, mas para ele não basta quere, é preciso capacita-los também, ´para que 

depois possa  realizar projetos voltado para valorização do sujeito dentro do ambiente 

escolar.  Segundo Sader (2007): 

 

As escolas passaram a incorporar o tema, seja em disciplinas especializadas, 

mas principalmente nas abordagens mais gerais sobre democracia, liberdade, 

cidadania, diversidade, identidade. Cursos específicos passaram a fazer parte 



 

460 

 

de currículos, palestras específicas, entidades voltadas diretamente para a 

questão dos direitos humanos, com publicações, espaços na imprensa, 

promoção de personalidades que se notabilizaram na sua defesa (SANDER, 

2007). 

 

Projetos como esse permitem dar voz a grupos excluídos da sociedade e que 

esperam por uma oportunidade de fala, uma vez que os mesmos tiveram dificuldade em 

se reconhecerem dentro dessas memórias, pois a eles foram negado um lugar de 

existência sócial, como ressalta Ferreira (2007) “por um longo tempo, construindo-se 

uma cultura de invisibilidade.”, não permitindo a mulheres, negros, índios, 

homossexuais e a qualquer outro grupo social o seu direito a cidadania. Segundo Pérez: 

 

São nas ausências, vazios e silêncios, produzidos pelas múltiplas formas de 

dominação, que se produzem as múltiplas formas de resistências (...) que, 

fundadas no inconformismo e na indignação perene o que existe, expressam 

as lutas dos diferentes agentes (pessoas e grupos sociais) pela superação e 

transformação de suas condições de existência (PÉREZ 2003, p.5) 

 

E é no ambiente escolar que se espera que se reflita e combata qualquer ação 

discriminatória, sobre injustiças e que se faça a crítica necessária para que o sentimento 

de exclusão e violação dos direitos não faça parte da consciência das novas gerações. 

Cabe a uma formação ética dos profissionais em educação para que as escolas 

possam formar cidadãos voltados para uma consciência humana repleta de dignidade, 

sujeito de direito com formação em direitos humanos agindo e vivendo em sociedade. 

 

1.3 O PAPEL DO PROFESSOR NA CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE 

PARA OS DIREITOS HUMANOS 

 

O Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos prever que a educação 

contribua para “criar uma cultura universal dos direitos humanos, exercitar o respeito, a 

tolerância e a valorização das diversidades [...]” além de “assegurar a todas as pessoas o 

acesso efetivo em uma sociedade livre”. 

Garantir um ensino que de ênfase a essas ideias exige dos professores uma 

mudança de atitude e de pensamento, algo desafiador, pois é fato que a formação destes 

profissionais não contempla uma formação em direitos humanos. Para muitos, a ideia de 

que a educação possibilita a autonomia e libertação (FREIRE, 1996) trata-se de uma 

utopia, e que a educação individual de cada sujeito é o suficiente para essa autonomia. 
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O fato é que o olhar de quem aprende conecta-se ao olhar de ensino, pois este 

diálogo faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Ser consciente desta relação é 

perceber que o professor não fica alheio e nem excludente. Assim, as historia de 

completam e se reafirmam. 

Mesmo sendo sujeitos críticos por natureza, se veem presos a velhas práticas de 

desvalorização do sujeito humano e a valorização de um modleoaeducando que seguem 

as regras impostas, destacando-se como os dedicados por apresentarem resultados 

satisfatórios. Fundamentar um ensino pautado ela “ética, no respeito, na dignidade e na 

própria autonomia do educando” (FREIRE, 2000, p.11) é fugir dos modelos 

consolidados pela sociedade. É fugir de uma passividade imperativa diante dos mandos 

e desmandos que ocorrem pelas políticas públicas. 

Carvalho (2005, p.20) diz que a “mudança só se efetivará à medida que o 

professor ampliar sua consciência sobre a própria prática, visto que ‘pensar a prática’ é 

o ponto de partida para alterá-la [...], está educação em direitos humanos só será 

ocorrerá, se os professores conseguirem mudar o seu pensamento pedagógico que 

refletirá diretamente na relação entre o ensinar e o aprendente. 

O professor assim possibilitará que o educando participe de maneira autônoma 

dentro deste processo de ensino-aprendizagem. Para Freire, para ser professor: 

 

Rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, 

criticidade, ética e estética [...] assumir riscos, aceitar o novo, rejeitar 

qualquer forma de discriminação, reflexão crítica sobre a pratica, 

reconhecimento e assunção da identidade cultural [...] reconhecer-se como 

um ser condicionado, respeitar a autonomia do ser educando, bom senso, 

humildade, tolerância, convicção de que mudar é possível, curiosidade, 

competência profissional (FREITE, 1996). 

 

Palavra, de um educador, que viveu na pele, os horrores de um regime que 

impede a liberdade e a autonomia de pensamento, não poderia deixar de pensar que o 

professor dentro deste contexto também precisa passar por uma transformação. 

Escolas presas a modelos burgueses, voltadas para uma ideologia de mercado 

não comungam e nem estimulam um ensino voltado para ações pedagógicas que 

evidencia os direitos humanos. 

Muitos governos ainda elaboram suas políticas públicas para educação seguindo 

este modelo não privilegiando uma metodologia voltada para os direitos humanos. 

Assim, presenciamos nos ambientes escolares a desesperança, a violência explícita ou 

simbólica que leva a esse sujeito a não acreditar nas mudanças proposta pela escola. 
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Repensar o modelo de educação, seja nos molde brasileiros ou em outros 

modelos , deve-se levar em consideração a formação destes profissionais que vão atuar 

em todas as esferas, lutar por políticas educacionais voltadas para valorização humana 

de paz e justiça, criando assim um campo fértil para mudanças de pensamento e de 

atitudes dentro do ensino. 

 

CONCLUSÃO 

 

Fica evidente que os desafios para consolidação de uma educação que de ênfase 

aos direitos humanos enfrentará batalhas duras. Inicialmente pelas marcas deixadas 

pelos regimes ditadores, depois por políticas públicas voltadas a ideologia de mercado, 

por conta de uma formação ineficiente dos profissionais da educação e pela própria 

sociedade que ainda não voltou seus olhares para necessidade de uma mudança 

profunda de paradigmas e modelos.  Desafios que não podem impedir de maneira 

nenhuma a busca por esse modelo de ensino, e pela possibilidade de um debate 

permanente a fim de mudar contextos e a própria história da sociedade. Educar para 

uma sociedade livre, democrática e que combatam sempre qualquer modelo 

discriminativo e excludente. Formar para uma cidadania plena e de direito. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARANHA; Maria Lúcia Arruda. Filosofia da Educação 2ª ed. São Paulo: Moderna , 

1996. 

 

BARBOSA, Marcos A.R. Memória, verdade e educação em direitos humanos. In: 

SILVEIRA, Rosa M.G. et al. Educação em Direitos Humanos: fundamentos teóricos 

metodológicos. João Pessoa: Ed. Universitária, 2002. 

 

BENEVIDES, M. V. Educação para a cidadania e em direitos humanos. In: Encontro 

Nacional de didática e prática de ensino, 9. Anais. Olhando a qualidade do ensino a 

partir da sala de aula. Águas de Lindóia: FEUSP, v.2, p.165-177, 1998. 

 

BOBBIO, Norberto. O Tempo da Memória. De senectude e outros escritos 

autobiográficos. 9 ed. Rio de Janeiro: Campus; 1997. 

 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

terceiro e quartos ciclos: apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 

1998. 

 



 

463 

 

Brasil. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos: 2007. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos, 2007. 

 

CASTRO, Maria A.C. Diniz de. Revelando o sentido e o significado a resiliência na 

preparação de professores para atuação conviver num mundo em transformação. In: 

TAVARES, José (org.) Resistencia e educação. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

CARVALHO, Ademar de Lima. A formação de professores em tempos de incertezas. 

Encontro de Pedagogia. 2007 (palestra). 

 

CHAUI, M.S. Educação em Direitos Humanos: memorias e desafios no contexto das 

sociedades democráticas. Congresso Internacional de Educação em Direitos Humanos. 

Brasília 2006. 

 

FERREIRA, Lúcia de F.G. Memória, verdade e educação em direitos humanos. In: 

SILVEIRA, Rosa M.G. et al. Educação em Direitos Humanos: fundamentos teóricos 

metodológicos. João Pessoa: Ed. Universitária, 2007. 

 

FREIRE, Paulo. A Educação como Prática da liberdade. 30. Ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 2007. 

 

____________. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa. 25 

ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996 (Coleção leituras) 

 

____________. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São 

Paulo: Editora UNESP, 2000. 

 

GADOTTI; Moacir. A educação contra a educação. Rio de Janeiro: Paz e terra ,1981.  

 

PÉREZ, Carmen Lúcia Vidal. O lugar da memória e a memória do lugar na formação 

de professores: a reinvenção da escola como uma comunidade investigativa. In: 

Reunião Anual da ANPED, 26, 2003. Anais (....). Disponível em: 

http://www.anped.org.br/reunioes/ 26/trabalhos. Acesso em: 25 jun. 2008 

 

SADER, E. Contexto histórico e educação em direitos humanos no Brasil: da ditadura 

à atualidade. In: SILVEIRA, R. M. G. et. al. (Orgs.). Educação em direitos humanos: 

fundamentos teórico-metodológicos. João Pessoa: Editora Universitária, 2007. p. 75-83. 

 

 



 

464 

 

32. Educação Infantil do Campo e Direitos Humanos: Um Diálogo Necessário 
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Resumo: O presente artigo é fruto da dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-graduação 

da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/UFG), e tem por objetivo apresentar a 

Educação Infantil como um direito fundamental para as crianças moradoras do campo. Essa é uma 

temática de investigação considerada relativamente nova no cenário das pesquisas na área da Educação e 

dos Direitos Humanos, apresentando-se importante de ser debatida e estudada, tendo em vista a premente 

necessidade de se pensar e ofertar a Educação Infantil também as crianças moradoras dos espaços rurais. 

Pesquisas têm denunciado a escassez de instituições para essa parcela da sociedade e apontando para a 

necessidade de mais qualidade no atendimento educacional direcionados as crianças menores de 7 anos 

advindas de área rural. Constatou-se ao longo dos estudos realizados que, a efetivação de uma política de 

Educação Infantil do Campo abrange um processo complexo, na medida em que, a educação pré-escolar 

ofertada às crianças residentes na área rural acontece em sua grande maioria em escolas urbanas, as quais 

nem sempre articulam um currículo com a realidade do campo, fato que contribui para a desvalorização 

dos modos de se viver e constituir-se enquanto sujeito do campo.  Os resultados da pesquisa constataram 

que, esse é problema conjuntural que perpassa discussões de financiamento, estrutura; formação de 

professores, ações e políticas de Estado. Defende-se, portanto, a existência de uma Política Nacional de 

Educação Infantil do Campo, viabilizando projetos e ações que assegurem o direito das crianças, desde a 

mais tenra idade tendo em vista o respeito às particularidades de cada grupo social. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil do Campo. Educação do Campo. Direitos Humanos. Políticas 

Educacionais 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A discussão acerca da Educação Infantil do Campo (EIC) é recente em nosso 

país, o diálogo entre a Educação Infantil e a Educação do Campo, aconteceu por muito 

tempo de maneira tímida e até mesmo silenciada. Mas, com a aprovação da Emenda 

Constitucional nº 59/2009, que prevê a obrigatoriedade do ensino para a população a 

partir dos 4 anos de idade, há uma transformação neste cenário, permitindo assim, que 

essas duas temáticas se intercruzem e dialoguem de maneira mais acentuada.   

Vale destacar, ainda, que ambas temáticas e lutas se compõem no contexto de 

uma intensa resistência e contradição ao sistema capitalista e à política neoliberal no 
                                                            
189 Mestre em Educação pela Universidade Federal de Goiás, professora do Curso de Pedagogia da 

Faculdade Araguaia (FARA), Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em 

Diferentes Contextos (NEPIEC/UFG), pesquisa financiada pela FAPEG. ester_alp@hotmail.com 
190 Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, professora orientadora do Programa de Pós-

graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, coordenadora do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC/UFG). 

ivonebarbosa@hotmail.com 

 

 



 

465 

 

Brasil. Ao analisarmos a ordem social na lógica do capitalismo, concordamos com 

Antunes (2001) quando este assinala que a maioria esmagadora da população não vive 

com os requisitos mínimos para a satisfação humana, existindo uma gritante 

desigualdade social que gera uma lógica destrutiva do homem e da sua força geradora 

de trabalho. Nesse processo, destroem-se direitos sociais, brutaliza-se a força humana 

do trabalho de homens e mulheres, tornando-se degradável a forma de ser da classe 

trabalhadora. Mantém-se, então, “o circuito reprodutivo do capital” (ANTUNES, 2001, 

p. 38).  

O enfrentamento crítico das determinações impostas pela ordem social do capital 

decorre de um comprometimento coletivo de diferentes interlocutores. No caso da 

Educação Infantil e da Educação do Campo, é possível perceber um continuo 

enfrentamento por parte da população, de educadores, estudiosos, pesquisadores, 

dirigentes educacionais, sindicatos e militantes envolvidos nos movimentos sociais que 

lutam pela garantia de uma educação mais justa e de qualidade.  

Tendo em vista essas premissas, os apontamentos que faremos ao longo desse 

trabalho é resultado dos estudos desenvolvidos em nossa dissertação de mestrado e 

integra o projeto “Políticas públicas e educação da infância em Goiás:  história, 

concepções, projetos e práticas”, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos da Infância e sua 

Educação em Diferentes Contextos –NEPIEC/FE-UFG, coordenado pela professora 

doutora Ivone Garcia Barbosa.  

   

A EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO NO CENÁRIO EDUCACIONAL: 

PONTOS DE REFLEXÕES  

 

Após a aprovação da Constituição Federal de 1988, outras legislações foram 

formuladas no sentido de garantir e defender os direitos das crianças, destaca-se a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), que incorporou a 

Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, representando um marco na 

integração de creches e pré-escolas aos sistemas de ensino.  

Mas ainda que, o atendimento à Educação Infantil esteja prescrito na legislação, 

grande parte da população de crianças de 0 até 6 anos de idade residentes em áreas 

rurais não são atendidas em instituições de Educação Infantil. Isto aponta para uma 

importante reflexão: um direito mesmo que esteja prescrito em lei, nem sempre se 

consolida na prática.  
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Ainda encontramos grandes desafios envolta do atendimento da criança menor 

de 6 anos, que se acentua ainda mais quando nos referimos ao atendimento à Educação 

Infantil no campo. Muitos espaços rurais não possuem escolas voltadas para esse 

seguimento e as mães trabalhadoras que precisam inserir-se no contexto do trabalho 

rural não possuem um lugar adequado para deixarem seus filhos pequenos. A ausência 

de compromisso com a infância do campo acentua ainda mais as contradições das 

políticas públicas educacionais.  

Dada essa realidade, refletir acerca da Educação Infantil do Campo é uma tarefa 

urgente. Ademais, novos aportes legais colocam também desafios para o atendimento 

efetivo dos direitos sociais conforme as exigências expressas a partir da CF/88.  A 

referida, EC- nº 59/2009, por exemplo, tornou obrigatória a entrada na criança de 4 anos 

em turmas de pré-escola, seja em áreas urbanas e/ou rurais (BRASIL, 2009b). Com isso, 

a expansão da oferta da Educação Infantil é, pois, uma necessidade colocada aos 

diferentes gestores públicos, sendo incontornável a construção de propostas de criação 

de creches e pré-escolas, tanto em espaços urbanos quanto em espaços rurais.  

Já está previsto em lei que as crianças têm o direito de brincar, fantasiar, 

compartilhar experiências e construir a sua identidade. Esse é um direito garantido pela 

CF de 1988 e a LDB (1996), as quais estabelecem à família, à sociedade e o poder 

público a responsabilidade de zelar e respeitar os direitos das crianças pequenas, 

garantindo o acesso a instituições educativas como creches e pré-escolas. É 

imprescindível para toda a criança desenvolver-se em um ambiente saudável e seguro, 

uma vez que as primeiras aprendizagens na infância são insubstituíveis 

Ainda assim, estudos apontam que a oferta educacional para as crianças 0 até 6 

anos de idade moradoras do campo apresenta-se um desafio em nosso país. De acordo 

com Albuquerque e Fernandes (2011) e de Rosemberg e Artes (2011), os indicadores 

nacionais evidenciam que as crianças menores de 7 anos pertencentes aos espaços rurais 

brasileiros praticamente estão excluídas do acesso à primeira etapa da Educação Básica. 

Existe na ótica dessas pesquisadoras, conforme atestam os dados do senso escolar do 

ano de 2010, uma reduzida oferta em turmas de pré-escolas localizadas em áreas 

urbanas para as crianças de 4 a 6 anos, sendo que, quando existente, esta é ainda 

considerada de baixa qualidade. Para o segmento populacional de 0 a 3 anos, o 

atendimento aparece praticamente inexistente. 

 A ampliação de vagas e a matrícula de todas as crianças de 4 até 6 anos de 

idade, sejam moradoras das cidades ou do campo, passaram a ser obrigatórias com a 
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aprovação da EC 59/2009. Essa ampliação de vagas se configura como um impasse e, 

ao mesmo tempo, revela-se um direito que precisa ser assegurado. Entendemos, porém, 

que não basta ampliar e atender a tal demanda, a oferta necessita acontecer respeitando 

a realidade de vida das crianças pertencentes aos espaços rurais.  Resultados de 

investigações da Pesquisa Nacional Caracterização das práticas educativas com crianças 

de 0 a 6 anos residentes em áreas rurais (BRASIL/MEC/UFRGS, 2012), desvelam a 

existência de um modelo de atendimento urbanocêntrico de Educação Infantil sendo 

ofertado àquelas crianças. 

Essa preocupação já havia sido discutida em 2010 no I Seminário Nacional de 

Educação Infantil do Campo, que teve como principais encaminhamentos: a sugestão de 

um maior diálogo intersetorial para a definição de Políticas Públicas de Educação 

Infantil do Campo; e também a proposta de uma Pesquisa Nacional sobre a oferta e 

demanda da EIC. Em dezembro de 2011 aconteceu o II Seminário Nacional de 

Educação Infantil do campo, que reafirmou as questões apresentadas no primeiro evento 

e, na oportunidade, estabeleceu-se como um espaço de trocas de experiências entre os 

participantes do evento. E em 2013, com o III Seminário Nacional de Educação Infantil 

do Campo, realizado em Brasília, DF. Em todos os eventos observou-se a preocupação 

de repensar a educação para as crianças de 0 a 6 anos moradoras do campo.  

Outro importante movimento, interlocutor com a luta por uma Educação Infantil 

do campo, foi a chamada “Marcha das Margaridas” em 2011, uma ação estratégica de 

mulheres trabalhadoras rurais, procurando garantir e ampliar direitos sociais das 

mulheres do campo e da floresta. Esse movimento continua sendo realizado em todo o 

país tendo a parceria de vários movimentos e organizações, dentre elas a Confederação 

dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG).   

Ainda em 2011, um dos eixos de pauta do movimento era a discussão da 

Educação Infantil. Dentre as várias reivindicações estavam prescritos: a necessidade de 

atendimento em período integral em creches/pré-escolas para os filhos e filhas das 

trabalhadoras do campo, bem como a garantia de construção de escolas nas 

comunidades rurais, especialmente para as crianças da Educação Infantil. Esta última 

teve o intuito de evitar o uso do transporte escolar para escolas em centros urbanos.  

Diante de tantas reivindicações e demandas em torno da defesa dos direitos e do 

atendimento das crianças pequenas do campo, principalmente reivindicações do 

movimento “Marchas das Margaridas”, criou-se, no ano de 2013 um Grupo de Trabalho 

Interinstitucional (GTI). O coletivo foi instituído pela Portaria Interministerial número 
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6/2013, assinada pelos Ministros de Estado da Educação, do Desenvolvimento Agrário 

e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O referido grupo teve por objetivo 

“[...] apresentar proposta e critérios para a expansão” (BRASIL, MEC, 2013, p.3). Além 

desses objetivos o GTI, possui também algumas atribuições das quais se destacam: 

 

1. Apresentar estratégias para a expansão da política de educação infantil, 

creche e pré-escola que contemplem mecanismos de convergência de 

programas e ações do governo federal, com foco no desenvolvimento 

integral de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e onze meses; 2. Estudar, 

formular e apoiar possibilidades e iniciativas adequadas à realidade e às 

diversidades do campo, respeitadas as orientações vigentes na legislação 

e normatização da educação infantil e da educação do campo; 3. Propor 

alterações na política de formação de professores da educação infantil 

para contemplar as especificidades do campo; 4. Monitorar a expansão 

da educação infantil no Programa Nacional de Educação no Campo - 

PRONACAMPO e no Programa Nacional de Reestruturação e 

Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil – 

PROINFÂNCIA; 5. Recomendar políticas e ações, no âmbito dos 

governos federal, estadual e municipal, que articuladas com a educação, 

contribuam para a autonomia econômica das mulheres do campo. 

(BRASIL, MEC, 2013, p. 3).   

 

É importante ressaltar que o referido documento não se configurou uma política 

de Educação Infantil do campo, mas, apresentou um conjunto de diretrizes para essa 

construção, bem como propostas e recomendações para essa política.  O documento se 

referenciou em alguns dos dispositivos legais apresentados para a defesa de uma 

Educação Infantil do Campo, destaca-se: Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo (BRASIL, MEC/DOEBEC, 2002), as Diretrizes 

Complementares, de 2008, que tratam especificamente da Educação Infantil e as 

DCNEI (2009) que destacam algumas questões acerca das crianças moradoras em área 

rural.  De acordo com Silva, Pasuch e Silva (2012, p.57):  

 

As bases legais da Educação Infantil do campo vêm sendo construídas muito 

recentemente na história da Educação Brasileira. A legislação-marco é a 

resolução do Conselho Nacional de Educação que estabelece as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica das Escolas do campo – DOEBEC 

(Resolução CNE/CEB nº 1/2002). Essas diretrizes prescrevem princípios e 

procedimentos para o funcionamento e os projetos das escolas do campo, na 

observância às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, 

vigentes à época, entre as quais as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Infantil (Resolução CNE/CEB nº 1/1999)  

 

Observa-se que ao refletirmos sobre o atendimento à Educação Infantil do 

campo, significa refletir sobre seus diferentes determinantes. Não podemos pensar em 

uma política unitária, uma vez que a densidade populacional não é igual, mas, sim 

bastante diferenciada quando nos reportamos às crianças residentes em área rural. No 

entanto, é preciso, pensar o atendimento dessas crianças próximo a suas moradias, a 
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partir de sua realidade de vida. Deslocar as crianças para as escolas urbanas é silenciar 

suas culturas, identidades e ainda por cima destitui-las de um direito já previsto em lei.   

O que se percebeu na pauta das pesquisas e nas reivindicações de diferentes 

movimentos sociais é que o atendimento a Educação Infantil do campo, acontece de 

maneira precária e, sobretudo em áreas urbanas. Permitindo o deslocamento dessas 

crianças pelo transporte escolar. E o atendimento para as crianças de 0 a 3 anos é 

praticamente inexistente.  De acordo com Ana Paula Silva, Jaqueline Pasuch e Juliana 

da Silva (2012, p. 186) é preciso olhar de maneira criteriosa para o movimento que se 

tem feito de atender as crianças residentes em área rural, em escolas urbanas, isto, 

porque:  

 

O espaço rural é caracterizado pelas longas distâncias, estradas de terra ou 

leitos de rios, muitas vezes com obstáculos naturais. O próprio caminho para 

a escola já caracteriza uma especificidade da Educação infantil no campo, e, 

portanto, necessita ser compreendido e cuidado tanto no cotidiano da 

instituição como do ponto de vista da política pública. O modelo como é 

realizado o transporte tem implicações para pensar a qualidade da educação, 

os impactos na educação da criança, a pratica pedagógica, a organização de 

espaços/tempos.  

 

Um respeitável documento que nos ajuda a pensar esse atendimento, são as 

“Orientações Curriculares para a Educação Infantil do Campo”, elaborado por Ana 

Paula Soares da Silva e Jaqueline Pasuch no ano de 2010.   No início do documento as 

referidas autoras destacam a diversidade de infâncias que integram a Educação Infantil 

do campo, e reiteram a necessidade de se falar em “crianças do campo”, uma vez que 

são múltiplos os moradores dos espaços rurais. Questionam a oferta e o atendimento as 

crianças de 0 a 6 anos, e defendem o direito a uma Educação Infantil de qualidade. 

Reconhecem a invisibilidade das crianças do campo no contexto das políticas públicas; 

e pontuam a urgência de se pensar uma educação para as elas no lugar em que vivem, de 

acordo com a sua realidade, longe dos processos de nucleação e do uso do transporte 

escolar para as escolas urbanas.  

 Outra questão importantíssima, resgatada pelas orientações, é o diálogo com as 

professoras e os professores que lidam com as crianças do campo, mesmo em escolas 

urbanas. Essa ainda é a realidade do atendimento e enquanto isso não se transformar é 

necessário que os professores e as escolas urbanas pensem também nas crianças 

advindas de áreas rurais. As autoras problematizam a necessidade de os docentes 

pensarem os seus projetos desenvolvidos nas escolas a partir da diversidade e da 

realidade desses sujeitos. Elas ainda questionam se as crianças se reconhecem nos 
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espaços destinados a elas; e se os projetos políticos pedagógicos promovem um diálogo 

com as crianças e a suas comunidades. Essas são questões que não podem se perder 

mesmo que as escolas para as crianças do campo estejam na cidade. Isolar e discriminar 

a vida dessas crianças é roubar o direito de elas viverem uma infância plena:  

 

A história de pouco investimento nos territórios rurais resultou no 

oferecimento de vagas, para as crianças do campo, em escolas urbanas e, 

consequentemente, no número ainda reduzido de creches/pré-escolas no 

campo. Essa realidade precisa ser transformada o mais rápido possível no 

sentido do oferecimento de vagas no próprio campo, adequando-se às 

orientações e definições legais que proíbem o transporte das crianças 

extracampo, ou seja, do campo para as cidades. Contudo, até que isso não se 

modifique, é importante que as creches/pré-escolas urbanas que ainda 

acolhem as crianças do campo orientem-se também pelos princípios da 

educação do campo (SILVA E PASUCH, 2010, p. 5) 

 

Na tentativa de pensarem uma proposta apresenta-se as DCNEI de 2009 as 

diretrizes demonstram a forma e as possibilidades de trabalho com as crianças de 

Educação Infantil. Interessante e necessário o destaque de aspectos presentes nas 

DCNEI: importância da brincadeira, da construção da identidade das crianças, da 

participação da comunidade na da instituição, a indissociabilidade entre o cuidar e o 

educar e a organização dos tempos e espaços de maneira que permitam socialização e 

construção de conhecimento pelas crianças. Diferentes estudiosos, assim como, Silva e 

Pasuch (2010, p.14) reafirmam a importância de se garantir uma “A articulação entre o 

planejado e o inusitado deve ser constante, seja na escuta da criança, da pesquisa e das 

perguntas que ela faz sobre o mundo, seja no próprio fazer do professor”. 

Sabe-se que atualmente existem propostas existem tentativas de propostas 

educativas em torno da criança pequena, sobretudo organizados pela MST como, por 

exemplo, as Cirandas Infantis. Para Méliga (2014) o maior avanço presente nesse 

projeto educativo é a ênfase ao trabalho como elemento importante para a formação dos 

sujeitos.  Mas, enquanto uma proposta educativa para a Educação Infantil, segundo a 

análise da estudiosa, falta elementos mais próprios de uma pedagogia para a criança 

camponesa. Para a pesquisadora, o que está proposto nos documentos do MST, mostra 

indícios de um projeto que se preocupa com a educação das crianças de maneira a dar 

voz a sua cultura, ao seu modo de se relacionar com o mundo e trabalho. No entanto, a 

materialização dessa proposta parece não se efetivar quando se observa a estruturação 

do trabalho pedagógico nas Cirandas.  

De acordo com Edna Rossetto (2010) a Ciranda Infantil constitui-se como:  
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[...] um espaço de educação não formal mantida por Cooperativas, Centros de 

Formação e pelo próprio MST. Tais espaços têm como objetivos organizar as 

crianças Sem Terra em coletividades, desenvolver o trabalho educativo, cuja 

perspectiva é da emancipação humana. As Cirandas Infantis Itinerantes 

acontecem em algumas atividades do MST, tais como: cursos, marchas, 

reuniões, congressos e as Cirandas Permanentes são as que funcionam nos 

assentamentos, nas escolas e nos centros de formação do MST etc. 

 

Entretanto, tais ações não integram o sistema educacional do país, mesmo que 

contribuam de maneira significativa para o entendimento de uma proposta pedagógica 

par a Educação Infantil do campo. Entretanto, pensando em um contexto de educação 

formal, como tem se materializado esse atendimento educacional?  

Resultados de investigações da Pesquisa Nacional “Caracterização das práticas 

educativas com crianças de 0 a 6 anos residentes em áreas rurais” (BRASIL, 

MEC/UFRGS, 2012) desvelam a existência de um modelo de atendimento 

urbanocêntrico de Educação Infantil sendo ofertado àquelas crianças. Ademais, 

observa-se que o atendimento ao nível pré-escolar tem ocorrido em escolas que 

atendem, sobretudo, ao ensino Fundamental (BARBOSA et al., 2014). Essas duas 

condições históricas devem ser consideradas em análises acerca da Educação Infantil do 

Campo.  

Estudos e pesquisas realizados pelo Nepiec/UFG, também desvelam realidades 

como a apresentada pela Pesquisa Nacional - MEC/UFRGS (2012), especialmente no 

Estado de Goiás. De fato, o atendimento majoritário das crianças em idade pré-escolar 

tem sido realizado em escolas urbanas, sobretudo em turmas compartilhadas com o 

Ensino fundamental. Para ter acesso à educação, essas crianças fazem uso do transporte 

escolar, percorrendo trajetos que podem ultrapassar uma hora de viagem.  As crianças 

que utilizam o transporte escolar, precisam sair muito cedo de suas casas, as vezes se 

deslocam sem o almoço e quando chegam as instituições não recebem alimentação 

adequada. Essas são realidades que precisam ser repensadas, as crianças desde a mais 

tenra idade, tem direito a uma educação digna e de qualidade. Existe uma necessidade 

de maior infraestrutura, formação dos professores, contextualização do currículo com a 

realidade de vida das crianças e melhorias no transporte escolar, devido à insegurança 

do transporte para crianças tão pequenas.  

As próprias Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009) 

reconhecem no artigo 8º as especificidades da educação infantil em espaços rurais: 

 

§ 3º - As propostas pedagógicas da Educação Infantil das crianças filhas de 

agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, 
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assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da 

floresta, devem: 

 I - Reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais 

para a constituição da identidade das crianças moradoras em territórios rurais;  

II - Ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, 

tradições e identidades, assim como a práticas ambientalmente sustentáveis; 

III - flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades respeitando as 

diferenças quanto à atividade econômica dessas populações; 

 IV - Valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na 

produção de conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente natural;  

V - Prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as 

características ambientais e socioculturais da comunidade.  

 

Nesse sentido, é mister dizer que a Educação Infantil do Campo é um direito de 

todas as crianças moradoras de territórios rurais. Faz-se a defesa de uma Educação 

Infantil a qual possa ser garantida a partir de destinações orçamentárias próprias e 

eficazes, que coloque fim ao compartilhando de espaços físicos, materiais pedagógicos, 

mobiliários com outras etapas como acontece com o Ensino Fundamental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Pontuamos e defendemos a existência de uma Política Nacional de Educação 

Infantil do Campo, viabilizando projetos e ações que assegurem o direito das crianças. 

A partir dos estudos e pesquisas realizados, observamos o esforço para realização de 

estratégias, de cunho paliativo, para fazer o atendimento das crianças menores de 7 

anos. Entretanto, estas acabam por desconsiderar a identidade dos sujeitos moradores do 

campo. Apesar de ser importante a garantia da oferta da pré-escola para as crianças e, 

apesar que, muitas vezes, isso seja feito em escolas urbanas, ainda é imprescindível que 

o acesso seja acompanhado de um projeto que supere o modelo urbanocentrista.  

É fato que educar as crianças sejam as do campo ou as da cidade, requer assumir 

um compromisso ético, político e social com cada sujeito. Nesse sentido, 

responsabilizarmo-nos por uma EIC significa comprometer-nos com: a infância do 

campo, o cotidiano delas, sua cultura, o trabalho desenvolvido pela comunidade, bem 

como a identidade de casa sujeito envolvido em tal contexto local. Portanto, não é 

suficiente fazer adaptações nos currículos, salas urbanas, é preciso, sobretudo, conhecer, 

valorizar e respeitar a história de cada indivíduo.    

Pode-se concluir que as problemáticas encontradas no cenário da Educação 

Infantil do Campo, são problemáticas conjunturais e estruturais. Estas estão submetidas 

a uma lógica capitalista cujo sistema não privilegia a formação de professores e a 
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valorização da cultura e trabalho; não encaminha a destinação correta de orçamentos 

que supram as necessidades básicas das crianças; e, ainda, não se preocupa com a 

qualidade da estrutura e organização dos espaços físicos.  Para as forças hegemônicas da 

sociedade nada é mais interessante do que manter o status quo, mas, o atendimento às 

crianças pertencentes à pré-escola, que antes estava silenciado, será cada vez mais 

alarmado na medida em que se colocarem em prática a fiscalização e o cumprimento da 

EC/2009. 
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33. Educação um Direito Social e Humano 
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Resumo: Estamos vivenciando momentos históricos no Brasil em que direitos estão sendo negados, 

mediante a retrocessos de aprovações de Leis, Projetos de leis, Propostas de Emendas Constitucionais, 

que ferem com o sentido principal da Constituição Federal Brasileira/CF (BRASIL, 1988). Nesse sentido 

propomos nesse artigo uma discussão referente à educação como um direito social e humano, que deve 

ser garantido a todos com qualidade. Quando relacionamos o direito à educação como um dos Direitos 

Humanos, destacamos os diferentes grupos culturais, ou seja, os diferentes humanos como sujeitos de 

direitos, entre eles a educação. Este artigo torna-se fundamental na discussão do direito a educação, 

apresentando uma trajetória histórica do reconhecimento às lutas pela sua efetivação. Enseja uma reflexão 

sobre a educação como um dos Direitos Humanos, reconhecendo como efetivação desse direito não 

apenas a garantia do acesso, mas sim a oferta das condições de permanência com qualidade, levando em 

consideração o modelo de educação de acordo com as suas especificidades, que seja em e para os Direitos 

Humanos.  

 

Palavras-Chave: Educação, Educação do Campo e Direitos Humanos. 

 

 

A educação vem sendo pensada e discutida enquanto um direito social, que 

viabiliza o exercício dos demais direitos, como os políticos e os civis. Desde o 

nascimento da República, esse direito tem sido positivado nas nossas diferentes 

constituições, o que sinaliza o reconhecimento social da necessidade de se garantir esse 

direito. Enquanto declaração, muitos são os documentos legais, Planos, Leis, Emendas 

Constitucionais, entre outros, que encontrasse de forma textualizada a educação como 

um direito. Desta forma Dias (2007) menciona que,  

 

A Constituição Imperial brasileira de 1824 e a Republicana de 1891 afirmam 

o direito de todos à educação. Todavia, a ideia da educação como direito só 

ganha visibilidade no cenário brasileiro a partir da Constituição de 1934, que 

declara, pela primeira vez, no seu Art. 140: “a educação é direito de todos e 

                                                            
191Mestre em Direitos Humanos/UFG.. Pedagoga, Especialista em Teorias da Educação, Formação de 

Professores e Educação Infantil. Professora na Equipe de Inclusão da Secretaria Municipal de Educação 

de Aparecida de Goiânia, Professora Substituta no Instituto Federal de Goiás- Campus Goiânia Oeste, 

Integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos.  E-

mail: fernandaufg@hotmail.com. 

 
192Doutora em Desenvolvimento Sustentável pela UnB. Professora Adjunto da Universidade Federal de 

Goiás. Professora dos Programas de Pós-Graduação em: Direito Agrário (PPDA/FD) e Interdisciplinar em 

Direitos Humanos (PPGIDH/NDH/PRPPG). E-mail: vilmafmachado@gmail.com. 

 



 

476 

 

deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos”. A Constituição de 

1934 inaugura, em âmbito nacional, a educação como um direito declarado. 

(DIAS, 2007, p. 444) 

 

Embora o direito à educação tenha sido declarado na Constituição de 1934 e no 

artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, a educação só foi 

reconhecida e legislada como um direito no Brasil a partir da Constituição Federal de 

1988.  Ficando estabelecido o direito ao acesso à cultura, à educação e à ciência no art. 

23, a qual ressalta ser “competência comum da união, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos municípios: proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;” 

(BRASIL, 1988). A defesa por uma educação laica, pública, gratuita e de qualidade no 

Brasil vem sendo pauta desde 1922 com o Manifesto dos Pioneiros que desbrava na 

premissa do direito a educação. Teixeira ao publicar na década de 1960 a obra 

“Educação não é privilégio” já anunciava críticas ao modelo posto de educação para 

poucos. Mencionando que,  

 

Quando na Convenção Francesa, se formulou o ideal de educação escolar 

para todos os cidadãos, não se pensava tanto em universalizar a escola 

existente, mas em uma nova concepção de sociedade em que privilégios de 

classe, de dinheiro e de herança não existissem, e que o indivíduo pudesse 

buscar pela escola, a sua posição na vida social. (TEIXEIRA, 1994, p. 40) 

 

Naquele momento histórico no Brasil, a educação brasileira estava, fortemente 

marcada por desigualdades de oportunidades e acesso. Mesmo que declarado como um 

direito de todos, ainda se firmava como um privilégio de poucos. 

Avançando no percurso da história do direito à educação no Brasil, em 1990 o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, reforça a definição da educação enquanto um 

direito, e enfatiza algumas especificidades. Assegurando em seu Art. 53 que,  

 

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola; II - direito de ser respeitado por seus 

educadores; III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 

instâncias escolares superiores; IV - direito de organização e participação em 

entidades estudantis; V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 

residência. (BRASIL, 1990) 

 

Assim como descrito no Art. 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. “A educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 

nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
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sociedade civil e nas manifestações culturais.” E afirma como dever do Estado a 

garantia do direito à educação.  

A legislação estabelece como um direito de todos, contudo, questiona-se neste 

trabalho se nesta utilização da palavra todos, de forma universalizante, inclui as crianças 

camponesas, entre elas: quilombolas, indígenas, ribeirinhos, assentados, ciganos, entre 

outros grupos ao qual esta sendo negado e/ou violado muitos dos seus direitos, entre 

eles o direito à educação. 

 Mediante as contradições da legislação e a efetivação, vale destacar, que na 

história da educação brasileira, muitas foram às contribuições de Paulo Freire em defesa 

do direito a educação, e sua universalização, Freire (1987) ressaltava a importância e 

necessidade de uma pedagogia dialógica emancipadora do oprimido, em oposição à 

pedagogia da classe dominante. Freire já anunciava a defesa por uma educação como 

um direito de todos, e não apenas como privilégio de alguns, além de inferir sobre qual 

o modelo de educação a que se propõe em pleno momento histórico de opressão 

mediante as marcas causadas pelo regime militar nas décadas de 1960, 1970 e 1980 no 

Brasil. Freire defende um modelo de educação que contribua para a libertação, para 

autonomia e emancipação, mencionando que não se faz suficiente que o oprimido tenha 

consciência crítica da opressão, mas que disponha a transformar a realidade (FREIRE, 

1987). 

 As contribuições de Freire nos levam a refletir para além do direito a educação, 

para o autor não basta ter o direito, se não se pode usufruir dele, ou se o modelo de 

educação ofertado não contempla as realidades e diversidades. Desta forma, pensar a 

educação do campo, significa pensar uma efetivação do direito humano à educação.  

Ao reconhecer a Educação como um dos Direitos Humanos, como um direito 

que deve ser garantido a toda pessoa humana, independente da faixa etária, raça, gênero, 

cor, classe econômica, entre outras especificações, pressupõe considerar que esta se 

constitui como um dos Direitos Humanos, que assim como os demais não podem ser 

analisados como um direito individual. Os Direitos Humanos são indissociáveis e 

relacionados, ou seja, não se pode garantir direito à educação, sem garantir o direito à 

qualidade de vida, a saúde, a moradia, a água, ao saneamento básico, entre tantos outros. 

Desta forma Candau (2013) destaca, 

 

Quando um direito não é respeitado a vida é afetada em seu conjunto. 

Reconhecer a interdependência dos diferentes direitos e sua indivisibilidade 

exige uma contínua atenção à inter-relação entre eles e a articulação entre os 
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diferentes movimentos sociais e organizações que atuam em referência as 

diversas lutas e questões específicas. (CANDAU, 2013, p. 41) 

 

Levando em consideração a interdependência dos direitos e a sua 

indivisibilidade, o direito à educação esta relacionado à garantia dos demais direitos.  

Nesse sentido, diante do histórico quanto à afirmação e garantia da educação como um 

direito, Dias afirma que “a questão do direito à educação possui um vício de origem: 

não se aplicava a todas as crianças em idade escolar, mas apenas àquelas que tinham o 

“privilégio” de ter acesso à escola.” (DIAS, 2007, p. 445).  Este autor apresenta 

problematizações quanto a impossibilidade de falarmos em direito à educação e 

obrigatoriedade de ensino delimitando uma parcela social, ao afirmar que,  

 

Percebe-se, aqui, mais uma vez, a “fórmula” encontrada pelo Estado 

brasileiro para que o direito à educação não seja efetivado em sua plenitude. 

Ainda que possamos visualizar, na Constituição de 1988, uma importante 

conquista em termos de ampliação dos direitos da pessoa humana à educação, 

ainda não é possível falarmos em educação para todas as crianças, jovens e 

adultos. (DIAS, 2007, p. 447) 

 

Dias (2007) refere-se a obrigatoriedade de ensino a um determinado grupo 

social, como uma “formula” ou uma estratégia de não garantir esse direito 

verdadeiramente a todos.  

Machado (2010) também identifica contradições quanto à obrigatoriedade do 

ensino de 4 a 17 anos, presente na Emenda Constitucional nº 59/2009, conforme a 

autora, esta afirma e nega o direito à educação, não atendendo à demanda das crianças 

de 0 a 3 anos, e dos que não possuem educação básica com mais de 18 anos de idade. 

Mesmo em termos das garantias legais, ou seja, no que diz respeito estritamente aos 

direitos positivados ainda observamos setores sociais excluídos desses direitos. 

Machado (2010, p. 250) ressalta que “para que se possa ter noção da necessidade de 

políticas públicas que garantam o direito de todos à educação, cabe visualizar a 

população correspondente a este todos, e pensar o que ela já alcançou deste direito”. 

Para a autora,  

 

Ao mesmo tempo em que também é perceptível o desafio da população em 

áreas rurais, o que representa, em 2009, 16% de toda a população, 

correspondendo a mais de trinta milhões de pessoas no campo, onde, 

infelizmente, as condições reais de acesso à escolarização ainda são as mais 

precárias [...] (MACHADO, 2010, p. 251) 

 

A autora compreende a educação como um direito de todos, e não apenas de 

alguns, cujo marco deve ser estabelecido por uma faixa etária especifica, destaca que 

deve-se assegurar a oferta gratuita da educação básica, para todos inclusive para os que 
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a ela não tiveram acesso na idade própria. Desta forma, ao referenciar a educação como 

um dos direitos humanos, não basta pensar na educação básica, o direito à educação 

amplia-se a educação superior – graduação e pós-graduação. Contudo, a educação 

básica ainda ganha destaque quando nos referimos a educação como um direito, uma 

vez que para falamos de uma educação superior esta etapa deveria ser garantida e 

efetivada para todos e com qualidade.  

Barbosa ressalta a importância do movimento de luta em defesa dos direitos das 

crianças, com participação de diferentes segmentos sociais. Destaca o reconhecimento 

da importância da educação da infância para além do contexto familiar, afirmando ao 

mesmo tempo, que,  

 

As conquistas resultantes desse processo vão se legitimando em documentos 

históricos de alcance mundial, assim como no Brasil. A necessidade de 

proteção e educação das crianças resulta, também, de mudanças no modo de 

produção e de organização social, as quais se refletem nas diversas 

instituições da sociedade, por exemplo, a família e a escola (BARBOSA, 

2011, p. 14). 

 

Quando pensamos na educação como um direito, pensamos esta indissociável 

das marcas histórias, que perpassam pelos diferentes modos de produção e organização 

social, indissociável a história política e social do Brasil, uma vez, que está carrega 

traços e significados das diferenças e desigualdades que se encontram imbricados no 

nosso país. Assim, relacionados à dívida histórica do Brasil com os povos tradicionais, 

índios, quilombolas, negros, pobres, mulheres, crianças entre outros humanos que 

historicamente tiveram seus direitos negados, não conhecidos e com menos poder na 

sociedade, portanto tiveram menores possibilidades de influir nas decisões e nos 

processos coletivos.  

Nesse sentido, Zenaide (2013) destaca que são necessárias que se corrijam as 

marcas da discriminação construídas ao longo da história, com a intenção de 

proporcionar “melhores condições de vida para os grupos marginalizados, a superação 

do racismo, da discriminação de gênero, da discriminação étnica e cultural, assim como 

das desigualdades sociais.” (ZENAIDE, 2013, p. 153). Conforme o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (PNEDH/ 2003) existe um distanciamento entre os 

marcos normativos e a realidade da maioria da população brasileira, caracterizados 

pelas desigualdades, decorrentes da priorização das políticas públicas para os direitos 

civis e políticos em detrimento dos direitos econômicos, sociais e coletivos.  
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A existência do distanciamento entre os marcos normativos, legais e a realidade, 

nos faz pensar e considerar que existe uma significativa diferença entre direitos 

proclamados e direitos efetivamente desfrutados. Para Bobbio (1992, p. 10), “Uma coisa 

é proclamar esse direito, outra é desfrutá-lo efetivamente”. 

Garantir e assegurar o direito de todos à educação significa não apenas a 

disponibilidade de uma vaga, um número de matrícula, ou que seja, garantir acesso e 

permanência, mas sim diz respeito a qualidade do ensino, estruturas adequadas das 

instituições, condições básicas de trabalho aos profissionais da educação, enfim, “tornar 

as leis um fato, ou seja, sair do texto e se direcionar para o contexto. Sendo assim, o 

acesso e a permanência se configuram como sendo uma das discussões que permeiam 

os direitos humanos voltados à educação” (FERNANDES; PALUDETO, 2010, p. 9). 

Pensar como vem se efetivando o direito de todos à educação, pressupõe 

compreender o princípio da responsabilidade de acolher todas as crianças, adolescentes, 

jovens e adultos sem qualquer tipo de discriminação. Tal perspectiva apresenta os 

Direitos Humanos não apenas como indicativos de direitos fundamentais que devem ser 

respeitados, mas, sobretudo, como uma defesa da igualdade entre os seres humanos, 

respeitando-se as diferenças. 

Desta forma, destaca-se a defesa pelos direitos da igualdade e os direitos da 

diferença, para Dias (2007, p. 452) “O respeito à igualdade e, ao mesmo tempo, à 

diversidade existente entre os seres e os grupos humanos é indispensável para assegurar 

a igualdade sem aniquilar as diferenças”. A autora esclarece que:  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente faz uso do princípio da igualdade  

para  afirmar  que  todas  as crianças brasileiras  têm os mesmos direitos. 

Todas as crianças devem ter o direito à educação independentemente de 

serem de origem negra, indígena ou branca. Logo, a igualdade é um 

paradigma de inclusão social. Todavia, a igualdade não pode ser tomada 

como uniformidade que acaba desconsiderando a diversidade. (DIAS, 2007, 

p. 452) 
 

Ao reconhecer os direitos de igualdade e os direitos da diferença, existe uma 

contradição no que se refere à universalização dos Direitos Humanos, textualizada na 

própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, a compreensão destes como 

direitos universais, tomando como uniformidade o simples fato de ser humano, 

desconsiderando as diferenças e as especificidades humanas.  

 Sobre a tensão entre universal e particular, Candau (2008) afirma que, “[...] 

vários grupos em diferentes países questionam a universalidade dos direitos, tal como 

foi construída, considerando-a uma expressão do Ocidente e da tradição europeia” 
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(CANDAU, 2008, p. 47). Partindo dessa perspectiva, a autora questiona se é possível 

reconhecer as diferenças culturais, os diversos modos de situar-se diante da vida, dos 

valores, as várias lógicas de produção de conhecimento nesta perspectiva uniformizada. 

Reconhecer as diferenças culturais, econômicas, sociais e humanas, nos 

possibilita pensar nas Políticas Públicas de inclusão social e questões afirmativas que 

vem sendo fortemente discutidas nos planos municipais e estaduais de educação, com a 

intenção de garantir direitos mediante as especificidades.   

Relacionam-se com a discussão do direito à educação as questões relativas à 

justiça, redistribuição, superação das desigualdades e democratização de oportunidades, 

Candau (2008) chama a atenção para o reconhecimento de diferentes grupos culturais, 

mencionando que essa discussão se faz cada vez mais estreita, compreendida como um 

paradoxo, uma vez que a problemática dos direitos humanos, “muitas vezes entendidos 

como direitos exclusivamente individuais e fundamentalmente civis e políticos, amplia-

se e cada vez mais, afirma- se a importância dos direitos coletivos, culturais e 

ambientais.” (CANDAU, 2008, p. 46). 

Desta forma, discutir sobre o direto a educação significa pensar a superação das 

desigualdades e democratização de oportunidades. Garantir o direito à educação é 

apenas o primeiro passo quanto a efetivação deste direito, uma vez não basta apenas 

garantir o acesso, a matricula, se não garantir condições para esse acesso, a permanência 

com qualidade e que a proposta de educação seja para formação de sujeitos de direitos. 

Contudo, após reconhecer a educação como um direito humano, destacamos que esta 

deve ser trabalhada em e para os Direitos Humanos.  
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34. Gênero como Discurso Político? Um Estudo Panorâmico sobre a Educação do 

Corpo no Campo da Educação Física Brasileira 

 

 

Aline da Silva Nicolino
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Resumo: O atual cenário político para à educação é alarmante. Preocupa observar o avanço de ideias 

conservadoras nos mais diferentes setores, com retrocessos em diversas políticas públicas de combate às 

desigualdades sociais e aos direitos humanos. Os principais alvos das forças conservadoras são as 

discussões de gênero e de sexualidade no Brasil, com implicações diretas na educação. As bancadas 

religiosas, lideradas por grupos conservadores de igrejas evangélicas e católica, se movimentam nos 

planos político e ideológico, para combater o que eles denominam de “ideologia de gênero”. O 

movimento para retirar termos, proibir a menção e as discussões sobre temas como gênero e sexualidade 

na escola, assim como criar legislação de criminalização da prática docente e retirar investimentos e 

direitos já conquistados, estão sistematizados em Projetos de Lei (PL), que tramitam no Congresso 

Nacional. Sob o argumento de “deturpar” preceitos religiosos, criam artifícios para coibir e penalizar 

educadores que adotam discursos de liberdade e de tolerância em suas práticas de ensino. Partindo desse 

panorama, este estudo se propõe a identificar e analisar quais discursos constituem a discussão de gênero 

no campo da Educação Física, por meio de documentos que regulamentam a formação profissional na 

área. Para isso, foi utilizado o programa de análise quanti-qualitativa NVivo, versão 11, que identificou 

em quais documentos - legislações, matrizes curriculares e projetos pedagógicos dos cursos de formação 

em Educação Física - e em que contexto a palavra gênero foi mencionada. Para realizar a seleção dos 

documentos, foram utilizados quatro critérios: 1. divisão das regiões que constituem o país; 2. tipo de 

titulação,  licenciatura, bacharelado e tecnológico; 3. modalidade, ensino presencial e a distância (ead) e, 

4. redes privada e pública de ensino. Dentre o mapeamento de mais de 1452 currículos levantados no 

Brasil, no ano de 2013, a amostra foi composta por 10% desse total. Os resultados mostram uma 

preocupação “oficial”, recente no âmbito político, em garantir a discussão, articulação e a 

problematização de temas como classes, etnia, raça, gênero, sexualidade, religiosidade e geração, no 

processo de formação docente. Essa exigência está expressa, sobretudo, na Resolução CNE nº 2 de 2015, 

revogando as resoluções anteriores (CNE nº.1 e 2/2002 e CNE nº.7/2004), que estabelece as diretrizes 

para os cursos de licenciatura no país. Os levantamentos mostram, também, que há uma representação do 

tema em diversas matrizes curriculares, na forma de disciplinas, mas, apesar disso, a discussão ainda não 

se constituiu em uma proposta pedagógica institucional. 

 

Palavras-Chave: Gênero; Educação Física; Discurso; Direitos Humanos.  

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

No atual cenário político brasileiro é possível observar o avanço de ideias 

conservadoras nos mais diferentes setores, com retrocessos em diversas políticas 

públicas de combate às desigualdades sociais e à intolerância com a diferença. Um dos 

principais alvos das forças conservadoras são as discussões de gênero e de sexualidade 

no Brasil, com implicações diretas na educação. As bancadas religiosas, lideradas por 

grupos conservadores de igrejas evangélicas e católica, se movimentam nos planos 
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político e ideológico, para combater o que eles denominam de “ideologia de gênero”. A 

expressão foi apropriada por uma parte conservadora da Igreja católica, sob o apoio de 

um grupo evangélico, para criticar a construção social e histórica dos corpos. Esse 

grupo entende que o corpo biológico, representado pela vagina e pelo pênis, determina o 

que é ser mulher e o que é ser homem. Para fundamentar essa ideia, trazem a ideia de 

família “tradicional”, constituída por uma mulher e um homem, como única forma de 

constituição moral possível e, portanto, política. Esses representantes consideram que a 

discussão de gênero nas escolas deturpa o conceito tradicional de família, ferindo “as 

convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes” (PL nº 

867/2015). O termo, portanto, é utilizado para hostilizar e deslegitimar os estudos 

feministas, de gênero e a teoria queer, por considerarem que tais conhecimentos 

produzidos deturpam o conceito tradicional de família. 

O movimento para retirar termos, proibir a menção e as discussões sobre temas 

como gênero e sexualidade na escola, assim como criar legislação de criminalização da 

prática docente e retirar investimentos e direitos já conquistados, estão sistematizados 

em Projetos de Lei (PL)
194

, que tramitam no Congresso Nacional. Sob o argumento de 

“deturpar” preceitos religiosos e, por isso, entrar em conflito com as convicções 

religiosas e morais de estudantes, a bancada religiosa busca na política e fora dela, 

retirar qualquer possibilidade de discussão sobre gênero e sexualidade em documentos 

que regulam à Educação Básica brasileira
195

 e orientam políticas públicas, bem como 

buscam criar artifícios para coibir e penalizar educadores que adotam discursos de 

liberdade e de tolerância em suas práticas de ensino. 

Partindo desse panorama, denominado como um “momento conservador”, por 

Vera Marques da Silva
196

, este estudo se propõe a investigar quais discursos constituem 

a discussão de gênero no campo da Educação Física. Já que é possível identificar um 

visível incomodo e intervenção por parte de grupos políticos e eclesiais para retirar, 

extinguir, a discussão sobre a diversidade na escola. Discurso que fere direitos 
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deputado Erivelton Santana (PSC/BA), e no Senado o PLS 193/2016. (MINTO; RODRIGUES; 

GONZALES, 2016). Os Projetos de Lei visam criminalizar a prática docente que descumprir a “proibição 
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rechacam-jean-wyllys.shtml  
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conquistados e em vias de ampliação, especialmente das mulheres e da população 

LGBT
197

, como apresenta Sandra Duarte de Souza (2014). Segundo a estudiosa, há um 

moralismo sexual na política, que pode ser traduzido como violência de gênero político-

religiosa por parte desses segmentos (SOUZA, 2014). O que significa dizer que há um 

movimento ultraconservador político-religioso que prega quem pode e quem não pode 

falar sobre gênero e sexualidade. Nessa lógica, as instituições família e religião têm 

permissão “legal” para falar sobre os temas, mas, a escola não (AMARAL; DONATO, 

2016). E, mais, proíbe a discussão de gênero e sexualidade em sala de aula e, deste 

modo, a/o docente que descumprir será punido com pagamento de multa, exoneração do 

cargo e cadeia
198

.  

Essa invisibilidade de “voz” e de políticas públicas podem ser observadas em 

pesquisa realizada por Cláudia Vianna (2012) ao realizar um levantamento da produção 

acadêmica sobre a introdução do gênero e da sexualidade nas políticas públicas de 

educação no Brasil no período de 1990 a 2009. Os trabalhos analisados mostram que a 

discussão da sexualidade e do gênero está impregnada de valores e significados que 

determinam o corpo pelo sexo biológico. Um corpo reduzido “às características físicas e 

naturais ainda é vista como universal e a-histórica”. São esses valores que “configuram 

a própria identidade docente, bem como as identidades de gênero chanceladas nas 

normas e nas relações escolares” (VIANNA, 2012, p. 138). Portanto, é pensando nessa 

ausência de direitos e invisibilidade histórica e nos avanços conquistados por 

reivindicações de movimentos sociais e acadêmicos (SARTI, 2004), que propomos 

estudar qual e como é feita a discussão de gênero na legislação regulatória da formação 

superior em Educação Física e nos currículos de formação em licenciatura no Brasil. 

Para isso, propomos identificar se o termo gênero vem sendo utilizado em documentos 

oficiais que regulamentam a formação profissional na área, de forma a analisar quais 

discursos são produzidos sobre o tema na educação.  

 

METODOLOGIA 

 

O levantamento das diretrizes legais, dos projetos pedagógicos e das matrizes 

curriculares dos cursos de formação docente em Educação Física foi realizado por uma 

                                                            
197 A sigla refere-se a pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. 
198 Para saber mais sobre os Projetos de Lei que ameaçam a educação escolar, acessar: 

http/www.liberdadeparaensinar.wordpress.com. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9sbicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gay
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bissexuais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Travestis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transexuais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%AAneros
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pesquisa maior
199

, quando fez a identificação de documentos oficiais de países da 

América Latina, disponíveis nas páginas eletrônicas de suas Universidades, Ministérios 

da Educação, Cultura e Esporte, Conselhos Nacionais de Esporte, Comitês Olímpicos e 

Exércitos dos países investigados. Após esse levantamento, foi utilizado quatro critérios 

para selecionar as instituições analisadas, são eles: 1. divisão das cinco regiões que 

constituem o país; 2. tipo de titulação,  licenciatura, bacharelado e tecnológico; 3. 

modalidade, ensino presencial e a distância (ead) e, por último, 4. redes privada e 

pública de ensino. Dentre o mapeamento de mais de 1452 currículos levantados no 

Brasil, no ano de 2013, a amostra desta análise é composta por 10% do total, ou seja, 

uma média de 145 matrizes curriculares. Para identificar a quantidade de vezes que 

gênero é mencionado nos documentos regulatórios da Educação Física (currículo, 

projetos pedagógicos e legislação), em quais e em qual contexto foi utilizado o 

programa de análise qualitativa, NVivo, versão 11. O programa fez a busca e o 

cruzamento referente ao termo gênero e seus derivados, no link “busca por palavras”. 

Os resultados estão apresentados no formato de figura, quadro e análises que seguem no 

próximo tópico. 

 

ESCOLARIZAÇÃO DA SEXUALIDADE NO CAMPO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA: O QUE HÁ DE POLÍTICO NA EDUCAÇÃO DO CORPO? 

 

Para identificar os saberes de maior “prestígio” e, portanto, de maior 

“veracidade” científica no processo de formação da Educação Física é preciso trazer que 

o pensamento médico higienista, que circulava na primeira metade do século XX, ditava 

as “verdades” acadêmica e política da área. Conhecimento que ditava sobre o físico, a 

moral e o dever cívico dos corpos escolares (SOARES, 2001). Pensamento que 

associava uma educação saudável à prevenção e à profilaxia, disseminando a ideia de 

um corpo biológico forte, resistente e “adequado” aos parâmetros de produtividade, 

conforme mostram Castellani Filho (1988), Fraga (2006) e Goellner (2009). As práticas 

escolares ensinavam, nesse sentido, um determinado estilo de vida, voltado para o 

                                                            
199 Pesquisa intitulada “Análise comparativa do perfil da formação profissional em Educação Física: a 

América Latina em foco”, coordenada pela profa. Dra. Ana Márcia Silva, sob o financiamento do 

Ministério do Esporte do Brasil, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), realizada no período de 2013 

a 2016. 
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disciplinamento do caráter e a higiene do corpo. O que significa dizer que a Educação 

Física entra no contexto escolar pela lógica biológica, em que o corpo é educado nas 

ideias de ordem, disciplina e higiene (SOARES, 2001), guiada, sobretudo, por uma 

racionalidade moral do sexo. 

Essa racionalidade, guiada por uma moral higiênica sobre o corpo, constitui os 

primeiros conteúdos pedagógicos da Educação Física escolar brasileira, que entre outros 

conhecimentos, vem se dedicando a ensinar que o sexo biológico é o responsável pela 

constituição da sexualidade heterossexual, considerada “normal e saudável” 

(DORNELLES, 2013a/b). Trata-se de identificar que a prática pedagógica vem 

ensinando “verdades” sobre como cada um/a deve se comportar, agir e pensar, supondo 

“o sexo como um ‘dado’ anterior à cultura, de caráter imutável, a-histórico e binário” 

(LOURO, 2008, p. 15). Observa-se, portanto, que os saberes que se transformaram em 

conhecimento curricular na área são constituídos, majoritariamente, por análises que 

priorizam “aspectos anatômicos, fisiológicos, biomecânicos, químicos, psicológicos, ou 

seja, sob o domínio das áreas biológicas e médicas, minimizando sua dimensão histórica 

e social” (GOELLNER, 2013, p. 37).  

Conhecer o que se tornou “verdade” para educar os corpos escolares permite 

compreender parte dos conhecimentos que constituem as discussões de gênero nos 

campos acadêmico e profissional da área. Outra possibilidade é recorrer a mapeamentos 

que apresentam como se deu essa produção na Educação Física escolar. No 

levantamento feito por Luciano Corsino e Daniela Auad (2012), sobre a discussão de 

gênero na área, é possível perceber que a constituição do campo acadêmico-profissional 

se dá com a entrada dos estudos de gênero e feministas, sob uma perspectiva 

construcionista, divulgada, sobretudo, por Joan Scott (1995), no texto “Gênero: uma 

categoria útil de análise histórica”. Verificaram, nesse sentido, que o aumento das 

produções estava associado ao aumento da quantidade de programas de mestrado e 

doutorado na área e que a maior parte dos trabalhos buscava problematizar “o caráter 

natural e biológico dos corpos e das diferenças entre homens e mulheres” (ALTMANN, 

2015, p. 24; CORSINO; AUAD, 2012).  

Sob a mesma percepção, Silvana traz as ideias de Joan Scott (1995) como 

significativas nas produções da Educação Física escolar, sendo a escola o contexto mais 

investigado entre os anos de 1980 e 1990 (LUZ JÚNIOR, 2003 apud Goellner, 2013). O 

levantamento de Helena Altmann (2015) reforça essa intensificação dos debates e das 

pesquisas na área nos anos de 1990, chamando a atenção para as conexões feitas entre 
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gênero com outras categorias – raça, classe, geração, sexualidade. Apresenta, também, 

que a oficialização de aulas mistas na Educação Física foi um fator legal significativo 

nos anos 1990, que possibilitou, sobretudo, impulsionar a produção do campo 

acadêmico (ALTMANN, 2015). De modo geral, os mapeamentos que datam a entrada 

da discussão de gênero na produção da área no Brasil, trazem o quanto à ideia de gênero 

como categoria de análise (SCOTT, 1995) foi significativa para apresentar o “pessoal 

como sendo político”, e, nesse sentido, denunciar a diferença biológica como produtora 

das desigualdades sociais (GOELLNER, 2013). 

Essa mudança na lógica do pensamento, de que gênero “não é sinônimo de 

sexo” (AUAD, 2004), permitiu questionar, sobretudo, os modos com que os corpos 

constituem-se femininos e masculinos. Isto é, a produção teórica sobre gênero na 

Educação Física escolar brasileira denuncia o quanto as diferenças anatômicas dos 

corpos são utilizadas para justificar a produção das desigualdades no contexto escolar. 

Anuncia, ao mesmo tempo, o quanto as relações de gênero são reguladas por uma lógica 

generificada, em que a mulher é representada como feminina e detentora de uma vagina 

e o homem como masculino e detentor de um pênis. Questiona, nesse sentido, o 

biológico como o conteúdo mais “verdadeiro” dessa disciplina, em que sexo-gênero-

sexualidade constitui a lógica da prática educativa. Faz, portanto, questionamentos 

sobre a legitimidade de uma educação corporal que se constituiu pela reiteração de 

como cada um/a deve se comportar, agir e pensar de forma heteronormativa
200

.   

De modo geral, os mapeamentos realizados no campo da Educação Física 

escolar brasileira nos permite identificar os discursos de maior “prestígio” sobre o tema 

e alguns dos efeitos produzidos pela visibilidade que alguns saberes conquistaram. Isto 

é, nos mostra que escolha em utilizar gênero e a sua apresentação, enquanto categoria de 

análise, não são neutras. Sinalizam uma escolha teórica e, portanto, política. É por 

compreender o quanto é significativa essa representação e reiteração de “verdades” 

sobre o tema, que se verificou a quantidade de vezes que gênero é citado nos 

documentos regulatórios da área e qual o sentido em que foi utilizado. O levantamento, 

nesse sentido, possibilita identificar se há discussão de gênero no processo de formação 

                                                            
200 Heteronormatividade é compreendida como a produção e a reiteração compulsória da norma 

heterossexual, em que se supõe que todas as pessoas sejam (ou devam ser) heterossexuais, seguindo o 

alinhamento sexo-gênero-sexualidade (LOURO, 2009, p. 90). Esse conceito estabelece uma relação 

mimética do gênero com a materialidade do corpo, em que se atribui ter um pênis a ser obrigatoriamente 

másculo (COLLING; NOGUEIRA, 2014). Portanto, a heteronormatividade está “fundada no modelo 

heterossexual, familiar e reprodutivo. Ela se impõe por meio de violências simbólicas e físicas dirigidas 

principalmente a quem rompe normas de gênero” (MISKOLCI, 2012, p. 46-47). 
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docente no Brasil, onde e como ela se apresenta. Mapeamento que pode ser observado 

na figura a seguir, ao apresentar trechos extraídos dos documentos, composto por frases 

anteriores e posteriores, em que o termo gênero é citado. 

 

 

Figura – Árvore de Palavras referente a busca pela palavra gênero, com palavras 

derivadas. 

 

Gênero, de modo geral, foi identificado pelo programa Nvivo 65 vezes, em um 

total de 18 documentos. Dentre eles, 3 referem-se a documentos que regulam o campo 

profissional da Educação Física brasileira, como a Lei 9.615 de 1998
201

, em que o termo 

é citado 1 vez; a Resolução CNE nº 02 de 2015
202

, com 7 menções; e o Plano Nacional 

                                                            
201 Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. (Lei nº 9615, 24 de março de 1998). 
202 “Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada” (CNE, Nº 02 de primeiro de julho de 2015). 
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de Educação (PNE 2014-2024)
203

, que o termo aparece 1 vez. Os outros 15 documentos 

referem-se a matrizes curriculares e projetos pedagógicos de cursos de formação, 

distribuídos nas cinco regiões do Brasil, como segue: 

 

Quadro 1. Informações referentes à região, as instituições, a quantidade de vezes que a palavra gênero é 

citada e o contexto. 

Região Instituição/Cidade/UF Citação Contexto 

Norte UNIR/Porto Velho-RO 1 Disciplina obrigatória (ementa) 

Nordeste UNEB/Salvador-BA 10 Texto do PPP - 2  

Publicação docente - 1 

Disciplina obrigatória (ementa- 2) 

Disciplina obrigatória de Português (título – 

3 e ementa-2)Gênero textual 

UNIJORGE/Salvador-BA 1 Perfil do egresso 

Centro-Oeste UEG/Goiânia-GO 2 Disciplina obrigatória (referencia) 

UNIGRAN/Dourados-MS 2 Disciplina obrigatória de Português (Título) 

Gênero textual 

PUC/Goiânia-GO 1 Proposta curricular 

UFG/Goiânia-GO 1 Disciplina obrigatória (referencia) 

Sudeste Unicamp/Campinas-SP 5 Disciplina optativa (título, ementa e currículo 

docente) 

UFOP/Ouro Preto-MG 4 Disciplinas obrigatórias (títulos e ementas) 

IFSulMinas/Três Pontas-MG 2 Disciplina obrigatória (referencia) e 

Formulário de Estágio (questão) 

UFF/Niterói-RJ 1 Disciplina optativa (título) 

UNIARAXÁ 4 Disciplina obrigatória de Leitura e Produção 

de texto (ementa e referencia) Gênero textual 

Sul UEM/Maringá-PR 9 Disciplina obrigatória (objetivos) e disciplina 

optativa(título e ementa) 

UEL/Londrina-PR 1 Disciplina obrigatória (ementa) 

UNISINOS/Porto Alegre-RS 12 Disciplina obrigatória (Ementa - 2) 

Disciplina obrigatória de Português (ementa 

e referencia-10) Gênero textual  

 

A sistematização dessas informações apresentada no quadro nos permite 

identificar que a palavra gênero foi citada 56 vezes nesses documentos e que a maior 

parte encontra-se expressa em disciplinas. Destas 11 são obrigatórias e 3 optativas, em 

um total de 14 disciplinas que trazem a palavra citada, de alguma forma na ementa, ou 

nas referencias ou no título ou no conteúdo. Apesar do número significativo em que 

gênero é mencionado nas disciplinas obrigatórias dos currículos, a maior parte dessa 

menção refere-se ao gênero textual, no total de 21 vezes. O que significa dizer, que 

gênero como categoria analítica foi apresentado 35 vezes em 12 documentos diferentes. 

Dentre esses documentos, é possível identificar que a apresentação da temática se deu 

                                                            
203 O Plano Nacional de Educação (PNE) é um documento que dita às diretrizes e as metas a serem 

alcançadas no período de 10 anos pelo governo federal, nesse caso, 2014 a 20024. 
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de forma pontual e pouco articulada com os objetivos teórico e político propostos no 

processo de formação dessas instituições. É possível perceber, nesse sentido, que há um 

movimento por parte de algumas/ns professoras e professores em inserir o tema na 

matriz curricular, mas, essas ações não constituem uma proposta institucional de 

formação. Ou seja, entendo que há uma discussão de gênero expressa no processo de 

formação, contudo, ela ainda não é “oficial”. 

Ao mesmo tempo, garantir que o termo esteja presente no currículo, é imprimir 

um posicionamento político ao campo acadêmico-profissional. Posicionamento que 

pode ser observado nas propostas de disciplinas ofertadas por duas instituições públicas 

de ensino. Uma do sudeste, sob a forma de disciplina optativa, em que o título “Corpo, 

gênero e sexualidade” e a ementa “Estudo do gênero e da sexualidade como construções 

histórico-sociais e suas relações com o corpo e a educação física” (UNICAMP, 2015, p 

66), trazem a discussão de gênero como central para pensar a educação do corpo na 

escola e, portanto, como conteúdo curricular. E na instituição localizada na região norte, 

em que a discussão de gênero aparece em uma disciplina obrigatória, intitulada 

“Recreação Escolar”, mas articulada com outras categorias que compõe a discussão 

sobre o conteúdo da área: “Estudo das manifestações lúdicas e recreativas, levando em 

consideração os espaços e recursos necessários para sua execução e suas relações com 

gênero, classe e geração.” (UNIR, s.a., p. 31). 

De modo geral, é possível observar que a discussão de gênero aparece, 

sobretudo, nas disciplinas optativas, não sendo mencionada em outras partes do 

documento. Ao mesmo tempo, também é possível verificar que uma quantidade 

significativa de citações não garante que a discussão de gênero esteja presente na 

proposta pedagógica da instituição. Como identificado em uma instituição do sul do 

país - Universidade Estadual de Maringá (UEM) – em que o termo aparece 9 vezes, em 

três disciplinas distintas, sendo duas obrigatórias (“Teorias do Lazer” e “Recreação”) e 

uma optativa (Estudos do corpo e de gênero na escola e nos esportes”). Apesar da 

quantidade significativa que a palavra é citada nas disciplinas que compõe o projeto 

pedagógico do curso, o termo desaparece da apresentação geral do documento.   

Nesse sentido, reconhece-se que o uso do termo traz um posicionamento político 

e que, por isso, precisa estar contextualizado a proposta pedagógica e associado a outras 

categorias de análise. Sob essa lógica, que um dos documentos nos chamou a atenção, 

não tanto pela quantidade, contudo, pela forma como gênero é apresentado na proposta 

de formação política da instituição. O projeto pedagógico da universidade do estado da 
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Bahia (UNEB), localizada na região nordeste do Brasil, traz 10 citações sobre o termo, 

sendo 5 delas referentes ao gênero textual. As outras 5 aparecem no desenvolvimento da 

proposta pedagógica do curso, a qual se compromete em seu processo de formação 

promover no âmbito político “a capacidade de dialogicidade frente aos conflitos 

econômicos, étnicos e de gênero intrínsecos das relações humanas” (UNEB, s.a, p. 188). 

Nos objetivos, se propõe “enfrentar os dilemas advindos dos conflitos econômicos, 

étnicos e de gênero intrínsecos das relações humanas” (idem, p. 192), e, ainda em 

“participar, estimular, assessorar e coordenar experiências de atividades físicas em 

diferentes espaços de aprendizagem da cultura corporal, levando em consideração as 

relações de gênero e de etnicidade das pessoas” (idem, p. 193). O documento traz 

também em uma disciplina obrigatória de Futebol, o conteúdo “Futebol e relações de 

gênero” para ser trabalhado no currículo (idem, p. 278). Identifica-se, portanto, que foi o 

único documento, entre os analisados, que trouxe de forma mais integrada e em 

diferentes contextos a discussão de gênero enquanto uma proposta de formação 

institucional. Ao mesmo tempo, também, se observa que ao contemplar de modo mais 

sistematizado uma proposta de discussão de gênero, é preciso haver uma participação 

coletiva, para que o tema seja exercido nas diferentes disciplinas. O que não foi 

observado. 

 Um olhar panorâmico, sobre a discussão do tema nas matrizes curriculares que 

constituem os cursos de formação na Educação Física escolar brasileira, permite 

identificar por um lado, um movimento aparentemente pontual, expresso, sobretudo, nas 

ementas e referencias de disciplinas, mas que não se constituiu em uma proposta 

pedagógica institucional. Por outro lado, também é possível perceber o quanto essas 

ações tornaram-se representativas no cenário nacional, tanto pelo seu alcance em 

diferentes regiões, quanto pelas possibilidades didáticas de diálogo com outros temas 

(classe, raça, etnia e sexualidade).  

Nesse sentido, entende-se que a presença e a circulação do tema em diversas 

grades curriculares no cenário brasileiro, tem uma forte relação com os investimentos 

teóricos de diferentes campos do conhecimento, mas, sobretudo, com os interesses 

políticos. O aumento da produção científica, com ênfase à epidemiologia da doença, 

coincide com os investimentos do governo federal direcionados às políticas de 

prevenção e medicalização do corpo escolar, especialmente, após o advento do HIV e 

sua pandemia. As primeiras publicações acadêmicas, em gênero e sexualidade, voltadas 

às políticas públicas educacionais são datadas em 1995 (VIANNA, 2012). Esse aumento 
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de investimentos sobre o tema também pode ser reconhecido na produção de diretrizes 

para a educação nacional, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), em 1997 (SILVA; NETO, 2006).  

A circulação dessas ideias centrada na naturalização do corpo biológico e a 

Educação Física como disciplina responsável em reproduzir essa lógica pode ser 

identificada no caderno “Pluralidade Cultural e Orientação Sexual”. O documento 

organizado em três eixos: “Corpo: matriz da sexualidade”, “Relações de gênero” e 

“Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis/AIDS”, apresenta a Educação Física 

como privilegiada para promover a igualdade de gênero (BRASIL, 1997). 

Reconhecimento que enfrenta críticas ao apresentar as questões de gênero e de 

sexualidade sob a lógica da prevenção e da normatização (ALTMANN, 2001). Ou 

mesmo, ao trazer uma visão polarizada de gênero e não orientar as/os professoras/es de 

Educação Física para o tratamento de situações desiguais e discriminatórias 

(UNBEHAUM, 2010). De modo geral, as análises mostram que o documento não 

apresenta formas mais críticas para se problematizar e trabalhar tais conteúdos na 

disciplina (SILVESTRIN, 2013). Revelam, ainda, que apesar da proposta em tratar tais 

temas, o texto informa a forma ideal de viver a sexualidade, com base em “práticas 

sexuais monogâmicas, heterossexuais e reprodutivas” (CÉSAR, 2010, p. 70). 

Isto é, apesar das limitações teóricas apresentadas em diversas pesquisas sobre o 

documento, os PCN (1997) oficializam a possibilidade de se discutir gênero e 

sexualidade enquanto conteúdos pedagógicos no contexto escolar. Essa possibilidade só 

se concretiza no campo profissional da Educação Física escolar após 18 anos, com a 

Resolução CNE nº 02 de 2015. Já que na lei 9.615 de 1998, o termo aparece citado uma 

vez, no Art. 39, ao se referir ao gênero esportivo, quando descreve sobre “a 

transferência do atleta profissional de uma entidade de prática desportiva para outra do 

mesmo gênero” (LEI 1998, p. 12), e, portanto, não faz nenhuma alusão a discussão do 

termo gênero enquanto categoria histórica de análise. 

A Resolução CNE nº 02 de 2015 traz gênero citado 7 vezes em seu texto. A 

primeira menção sobre gênero encontra-se no § 6º do Art. 3, quando se orienta para uma 

parceria entre o ensino superior e a educação básica, no sentido de contemplar “as 

questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade étnico-racial, de 

gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como princípios de 

equidade” (RESOLUÇÃO CNE Nº 02, 2015, p. 5). O que significa dizer que o 

documento orienta para uma formação superior que dê continuidade as discussões da 
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educação básica, trazendo como prioridade para esse processo de formação o gênero e a 

sexualidade. Em outros momentos do texto, como no Art. 5º, descreve que a formação 

no magistério deve garantir um processo emancipatório e permanente, no sentido de 

conduzir o(a) egresso(a):  

 

VII - identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, 

com postura investigativa, integrativa e propositiva em face de 

realidades complexas, a fim de contribuir para a superação de 

exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, 

políticas, de gênero, sexuais e outras; VIII - à consolidação da 

educação inclusiva através do respeito às diferenças, reconhecendo e 

valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, 

de faixa geracional, entre outras. (RESOLUÇÃO CNE Nº 02, 2015, p. 

6) 

 

Reforça, portanto, no Art. 8 que o curso de formação em nível superior deverá 

formar profissionais aptas/os a identificar tais questões no contexto escolar “a fim de 

contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, 

religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras” (RESOLUÇÃO CNE Nº 02, 2015, p. 8). 

Assim como demostrar “consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de classes 

sociais, religiosas, de necessidades especiais, de diversidade sexual, entre outras” 

(RESOLUÇÃO CNE Nº 02, 2015, p. 8). 

Ao que se refere à constituição do currículo para a formação docente, no Art. 13, 

§ 2º, consta que além da garantia dos conteúdos específicos de cada área de 

conhecimento é preciso garantir conteúdos relacionados aos “direitos humanos, 

diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua 

Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais de adolescentes 

e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas” (RESOLUÇÃO CNE Nº 02, 2015, 

p.11). No artigo seguinte, Art. 14, segue as mesmas orientações, no entanto, para os 

currículos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter 

emergencial e provisório. O que significa dizer que há uma preocupação, por parte dos 

documentos que regulam os cursos de formação docente em nível superior, em garantir 

que os fundamentos e as metodologias relacionados “aos direitos humanos, diversidades 

étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional” (RESOLUÇÃO CNE Nº 

02, 2015, p.13), estejam contemplados no currículo. 

É possível identificar, portanto, avanços na Resolução CNE Nº 02 de 2015 no que 

diz respeito às políticas afirmativas voltadas para diferentes classes, etnia, raça, gênero, 
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sexualidade, religiosidade e geração, ao contemplar que a discussão de saberes 

invisibilizados ou silenciados historicamente do currículo, sejam trabalhados no 

contexto escolar. Isto é, ao exigir que tais temas sejam compreendidos, discutidos e 

problematizados durante os cursos de licenciatura o documento garante outras 

possibilidades de diálogo, mas, traz, ao mesmo tempo, o quanto a escola se tornou um 

espaço de exclusão e de pouco diálogo com a realidade social das/os estudantes. Nesse 

sentido, aponta-se o quanto é significativo que o processo de formação garanta a 

visibilidade de temas e demandas de grupos que historicamente foram eximidos de seus 

direitos e, portanto, marginalizados na vida social, na ciência e na política. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES... 

 

Os levantamentos mostram que há uma representação do tema expresso de 

alguma forma em disciplinas, em um total de 10% dos currículos e projetos 

pedagógicos identificados em todo o Brasil, mas, apesar disso, a discussão ainda não se 

constituiu em uma proposta pedagógica institucional. Os resultados mostram, também, 

uma preocupação “oficial”, recente no âmbito político, em garantir a discussão, 

articulação e a problematização de temas como classes, etnia, raça, gênero, sexualidade, 

religiosidade e geração, no processo de formação docente. Exigência expressa, 

sobretudo, na Resolução CNE nº 2 de 2015, que revoga as resoluções anteriores (CNE 

nº.1 e 2/2002 e CNE nº.7/2004) e estabelece as diretrizes para os cursos de licenciatura 

no país. Contudo, apesar da indicação positiva, ao trazer avanços quando comparada 

com as outras resoluções que regiam o campo de formação, é preciso dizer que o 

levantamento não encontrou a discussão de gênero em outros documentos.  

É preciso lembrar, sobretudo, dos significativos retrocessos do atual cenário 

político brasileiro. Retrocessos que retiram direitos conquistados em políticas públicas 

de combate às desigualdades sociais e à intolerância com a diferença, em virtude da 

atuação expressiva de religiosos políticos, ultraconservadores, das igrejas evangélica e 

católica. Uma das ações políticas, exercida por esse grupo, foi retirar do PNE (2014-

2024) “a ênfase na promoção da ‘igualdade racial, regional, de gênero e de orientação 

sexual’, substituindo por ‘cidadania e a erradicação de todas as formas de 

discriminação’”. A intenção é eliminar qualquer menção e/ou discussão de gênero, no 

sentido de combater o que o grupo denomina de “ideologia de gênero”. O que significa 

dizer, que além de retirar o termo, também articulam banir a discussão na escola, por 
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meio da criminalização da prática docente, como proposto em Projetos de Lei (PL) que 

tramitam no Congresso Nacional. 

Retrocesso que também pode ser observado nos diversos cortes em 

investimentos públicos para a educação, na criminalização da discussão de gênero na 

escola (PL 2731/2015), na retirada da obrigatoriedade da disciplina de Educação Física, 

assim como Artes, Sociologia e Filosofia no Ensino Médio (MP 746/2016), e de direitos 

trabalhistas (PEC 55/2016).  

Isto é, o cenário educacional/político brasileiro mostra-se atrasado e deficitário 

aos direitos humanos. Mostra, sobretudo, o quanto essa ineficiência (re)produz 

desigualdades e discriminação. E, nesse sentido, concorda-se com Vianna e Unbehaum 

(2004, p. 90), que há mais de uma década, denunciaram sobre a invisibilidade da 

discussão de gênero na legislação brasileira, ao mostrarem que a “ausência nas políticas 

educacionais pode justificar formas de conduta, sobretudo as que não privilegiam 

mudanças das relações de gênero no debate educacional”. 
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35. “A Verdade do Silêncio”: Gênero e Sexualidade nas Disciplinas de Ciências da 

Natureza e Biologia – Análise do Currículo Referência da Rede Estadual de 

Educação de Goiás 

 

 

Jéssica Cristtinny Oliveira de Sousa
204

 

Mauro Machado do Prado
205

 

                                                                 
Resumo: O presente trabalho analisa, de forma sucinta, a presença (ou ausência) de discussões a respeito 

de gênero e sexualidade, no Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás. No tocante aos 

procedimentos metodológicos, estrutura-se em uma análise de conteúdo, a partir de um documento que 

constitui, no estado de Goiás, a base de temas a serem trabalhados no ensino regular. Serão verificadas as 

temáticas abordadas nas disciplinas de Ciências da Natureza, relativa ao Ensino Fundamental e, de 

Biologia, quando se trata de Ensino Médio. As disciplinas utilizadas como foco para esse estudo foram 

selecionadas devido ao contexto histórico, que demonstra evidente tendência de atribuir aos docentes de 

Ciências e Biologia a tarefa de discutir sobre gênero e sexualidade na educação formal, e, nesse caso, a 

partir de uma concepção médico-higienista. Por outro lado, o estudo analisa a presença de conteúdos, 

disponíveis no Currículo Referência de Goiás, que sirvam de suporte para discussões mais potentes e 

embasadas sobre a temática de Direitos Humanos, no que tange ao direito à educação, em consonância 

com o direito à dignidade da pessoa humana. Documentos como os Planos Curriculares Nacionais 

(PCNs), Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) foram utilizados com o intuito de enriquecer a discussão. Dessa forma, esta pesquisa 

busca refletir sobre a necessidade de existirem debates que fujam ao modelo preconcebido e naturalizado, 

que estabelece um padrão e marginaliza as nuances possíveis. Por fim, discute-se a necessidade de se 

incorporar uma perspectiva de Direitos Humanos à educação, para dar voz e visibilidade a toda a 

diversidade escolar, que se configura nesse estudo por meio de um recorte para as sexualidades e gêneros 

dissidentes. 

 

Palavras-chave: Currículo, Direitos Humanos, Educação, Gênero, Sexualidade. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo faz parte de uma pesquisa que
206

 procura investigar as temáticas de 

gênero e sexualidade no campo da educação, e, mais especificamente, como tais temas 

se esboçam nas representações sociais de docentes de Biologia, inseridos/as no Ensino 

Médio da Rede Estadual de Educação, no município de Aparecida de Goiânia/GO. De 

modo geral, o presente ensaio, busca verificar e analisar a existência de conteúdos sobre 

esses temas no material utilizado como referência na Educação Básica de Goiás. 
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 Inicialmente, é interessante entender o aparato legal que subsidia o documento 

que será analisado neste trabalho. De acordo com as atribuições previstas na 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), a educação é um direito social. Não obstante, 

por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação / LDB (BRASIL, 1996), fica 

estabelecido que a igualdade de condições de acesso e permanência na escola, no 

decorrer da Educação Básica deve ser garantida pelo Estado. O Estado de Goiás, por sua 

vez, em consonância com os documentos anteriormente citados, se responsabiliza, por 

intermédio do Plano Estadual de Educação de Goiás, pelo: 

 

[...] desenvolvimento do ensino, sem discriminação de sexo, em qualquer 

área ou setor, e à integração das ações do Poder Público que conduzam à 

erradicação do analfabetismo e universalização do ensino fundamental; à 

melhora da qualidade do ensino e formação para o trabalho; à promoção 

humanística, científica, tecnológica, esportiva e à formação do hábito da 

educação física. (GOIÁS, 2008, p.15) 

 

Assim, o Plano Estadual de Educação, em “franco diálogo com o Plano Nacional 

de Educação” (GOIÁS, 2008, p.3), se institui como eixo sustentador, em prol de uma 

“educação de qualidade” (GOIÁS, 2008, p.4). Em busca do real sentido dessa 

“educação de qualidade”, este trabalho se propõe a analisar um conteúdo que se 

constitui como marco para a Educação Básica em Goiás: O Currículo Referência da 

Rede Estadual de Educação de Goiás. Trata-se de um documento que: 

 

[...] abre caminhos em uma rede de ensino com diferentes realidades sociais, 

históricas e culturais, na medida em que propõe um currículo bimestralizado 

com referência que pode ser ampliado pela escola, pelo professor, com 

questões específicas e necessárias de acordo com sua realidade. (GOIÁS, 

2012-B, p.11) 

 

Assim, trata-se de um documento que oferece uma sequência de conteúdos que 

devem ser trabalhados, minimamente, ao longo dos bimestres, em todos os anos 

escolares. Dentre todas as disciplinas constituintes, foram escolhidas Ciências da 

Natureza, presente ao longo do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e Biologia, para o 

Ensino Médio (1ª a 3ª série). As mesmas foram selecionadas em detrimento da 

tendência a ficarem encarregadas de discussões envolvendo gênero e sexualidade, 

especialmente a última, justamente, por “abordar temas como anatomia, reprodução dos 

seres vivos e outros” (SOUSA e MARTINEZ, 2015, p. 323). 

Gênero e sexualidade são aqui compreendidos como construções discursivas. 

Gênero se refere ao modo pelo qual cada sociedade se apropria das diferenças sexuais 

(MEYER, 2004) e como as conduz, portanto, é resultado das relações sociais e, para 
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compreender seu funcionamento, é necessário entender como se dão as relações entre 

gênero e poder (SCOTT, 1995). Alude, ainda, às diferentes formas pelas quais as 

feminilidades e masculinidades se constituem cultural, histórica e socialmente. De 

acordo com Sott (1994), 

 

[...] gênero é a organização social da diferença sexual. O que não significa 

que gênero reflita ou implemente diferenças físicas fixas e naturais entre 

homens e mulheres mas sim que gênero é o saber que estabelece significados 

para as diferenças corporais. (SCOTT, 1994, p.13). 
 

A sexualidade, por sua vez, se constitui como um dispositivo histórico de poder 

(FOUCAULT, 2005), onde está engendrada, além da questão pessoal, uma questão 

social e política, diretamente associada ao modo pelo qual a sociedade se estrutura. 

Dentro desse campo de poder e de influências a sexualidade se destaca como um 

marcador que tem o potencial de ser naturalizado e tido como referência única. Guacira 

(2000) ironiza o fato de que algo que deveria ser tão natural como a sexualidade precisa 

ser continuamente vigiado e reforçado. Sexualidade é algo particular, de forma que 

“qualquer espécie de norma que venha a mexer com isso acaba sendo violenta” 

(MISKOLCI, 2015, p.43). 

Assim, a sexualidade não pode ser restrita a aspectos naturalizados e puramente 

biológicos, pois vai muito além disso e se configura dentro de uma lógica de poder, que 

delimita limites. O modo biologizante define que a sexualidade é algo dado e essa ideia 

é naturalizada dentro de um modelo com referencial heterossexual, com constituição 

familiar e matrimonial. Dentro desse enquadramento, não seriam admitidas ou 

entendidas quaisquer variações a esse eixo de sustentação (LOURO, 2000).  

Tais limites instaurados por meio dos dispositivos da sexualidade, se constituem 

em diversos âmbitos e a educação é um dos mais evidentes. O currículo, por sua vez, é 

uma das ferramentas utilizadas para o disciplinamento e pedagogização do sexo 

(FOUCAULT, 2005). Pode ser percebido como “uma prática social, discursiva e não-

discursiva, como uma linguagem, que está enredado na construção de discursos que 

normatizam os gêneros e as sexualidades, mas que podem também encontrar fendas 

para a transição nas fronteiras” (BRÍCIO, 2008, p.1). 

Sob o panorama analisado, surgem os seguintes questionamentos: Gênero e 

sexualidade, como construções culturais, aparecem de forma explícita nos currículos 

utilizados nas disciplinas de Ciências e Biologia da educação formal? O estado de 

Goiás, que se dispõe a universalizar o ensino, rompendo com a lógica discriminatória, 
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evidencia isso em seus documentos norteadores, no que se refere ao debate sobre gênero 

e sexualidade? Existem conteúdos que deixam margem para discutir gênero e 

sexualidade a partir da perspectiva de Direitos Humanos, que está atrelada ao respeito à 

diversidade, reconhecimento “do outro” e valorização da dignidade humana? 

Assim, o objetivo deste trabalho é buscar respostas para esses e outros 

questionamentos, mantendo o foco na necessidade de desnaturalizar o que está posto, 

buscando no próprio silenciamento, formas de dar visibilidade a relações que foram 

marginalizadas, em detrimento de padrões hegemônicos instituídos.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma análise de conteúdo, de caráter 

qualitativo. Para tanto, o campo de investigação escolhido foi a Educação Básica e, o 

objeto de estudo é o Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás, 

documento escolhido por se tratar de uma base de dados homogênea, que se configura 

em uma estrutura sólida para análise de conteúdo.  

Dentre as diversas disciplinas que constituem a grade curricular do Ensino 

Fundamental e Médio de Goiás, foram escolhidas Ciências da Natureza e Biologia, 

ambas pertencentes à área do conhecimento atualmente denominada “Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias” (GOIÁS, 2012-b). De acordo com a apresentação inicial 

da área: 

 

O ensino de Ciências da Natureza deve ser compreendido de forma que, no 

ensino fundamental, os fenômenos sejam tratados de forma generalizada, 

estruturada, englobando as três áreas das Ciências da Natureza, enquanto que 

no Ensino Médio trata-se das especificidades inerentes de cada componente 

(biologia, física e química), necessárias para a estruturação e formação do 

conhecimento científico. (GOIÁS, 2012-b, p.321) 

 

As informações referentes a todas as “séries” que constituem a Educação Básica 

foram analisadas, com o intuito de respeitar as regras de exaustividade, 

representatividade, homogeneidade e pertinência, compatíveis com o método de 

pesquisa proposto (BARDIN, 2011). Além da análise categorial do conteúdo proposto, 

foram utilizadas como suporte, leituras dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

juntamente com os Temas transversais. Tal medida foi adotada, pois os mesmos foram 

referenciados na apresentação do documento contemplado nessa análise.  
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Os dados foram construídos e organizados em tabelas. Após análise, os mesmos 

foram comparados com outros estudos (ALTMANN, 2001; ALTMANN, 2008; 

BRÍCIO, 2008) e disponibilizados ao longo deste trabalho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De acordo com dados do censo escolar
207

 de 2015, Goiás é um estado que possui 

4.515 escolas, sendo 1.038 estaduais. Na modalidade estadual regular, o Ensino 

Fundamental é oferecido em 921 unidades e o Ensino Médio, em 622. Para atender a 

essa demanda de escolas, no ano de 2012 foi instituído o Currículo Referência da Rede 

Estadual de Educação de Goiás, em versão experimental. O mesmo foi desenvolvido 

com o intuito de organizar conteúdos de acordo com o que deve ser trabalhado, 

minimamente em cada bimestre. A verificação da efetivação do currículo em todas as 

séries contempladas acontece por meio de avaliações externas que ocorrem 

bimestralmente (GOIÁS, 2012-a).  

 O Currículo Referência de Goiás é dividido em quatro grandes áreas: 1) 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 2) Matemática e suas Tecnologias; 3) 

Ciências Humanas e suas Tecnologias, e; 4) Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

Neste trabalho, serão analisados aspectos presentes apenas na última área citada. A 

mesma, toma como eixos sustentadores: 

 

[...] a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal nº 

9.394/96) e os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais). Outras bases 

foram PCNEM (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio), 

PCN+ (Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio), matrizes de referência do 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e Prova Brasil, entre outros 

documentos. (GOIÁS, 2012-b, p.320) 

 

 A partir da apresentação dos conteúdos, fica evidente que a temática de 

educação em direitos humanos, proposta por intermédio do Plano Nacional de Educação 

em Direitos Humanos (PNEDH), aparece de forma discreta no Currículo Referência de 

Goiás. O PNEDH ressalta que “é importante garantir dignidade, igualdade de 

oportunidades, exercício da participação e autonomia aos membros da comunidade 

                                                            
207 Os dados do senso escolar ficam disponíveis no site QEdu, uma base de dados quantitativos a 

respeito da educação no Brasil. Para acessar, é necessário fazer um cadastro rápido e simples. A página 

está disponível no seguinte endereço: < http://www.qedu.org.br/>. 
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escolar” (BRASIL, 2007, p.31). Além disso, não são citados os Temas Transversais, 

mas, como alerta Altmann (2011) 

 

A fim de atingir os objetivos propostos pelos PCNs, o tema transversal da 

orientação sexual deve impregnar toda a área educativa do ensino 

fundamental e ser tratado por diversas áreas do conhecimento. O trabalho de 

orientação sexual deve, portanto, ocorrer de duas formas: dentro da 

programação, através de conteúdos transversalizados nas diferentes áreas do 

currículo, e como extraprogramação, sempre que surgirem questões 

relacionadas ao tema. (ALTMANN, 20011, p.580)  

 

 Para fins de organização, o documento é constituído por tabelas, divididas em 

colunas, de forma que, cada ano/série é separado por bimestres que contemplam as 

expectativas de aprendizagem, os eixos temáticos e os conteúdos. Essa separação em 

eixos é pautada pelo modelo utilizado nos PCNs, que delimita blocos temáticos. “A 

seleção dos conteúdos de cada eixo temático, a construção do planejamento das aulas e 

a escolha de atividades se pautam nas expectativas de aprendizagem, pois a proposta é 

ensinar com foco na aprendizagem e não na estrutura dos conteúdos” (GOIÁS, 2012-b).  

No que se refere ao Ensino Fundamental, são contabilizados três eixos temáticos 

para a Primeira Fase (1º a 5º ano) e quatro, para a Segunda Fase (6º a 9º ano), como 

constam nas tabelas 1 e 2, respectivamente.  

 

Tabela 1 – Distribuição dos Eixos Temáticos na Primeira Fase do Ensino Fundamental (1º a 5º ano) 

Eixos temáticos Quantidade de vezes que aparece 

Ambiente; 13 

Recursos tecnológicos 20 

Ser humano e saúde 7 

 

 

Tabela 2 – Distribuição dos Eixos Temáticos na Segunda Fase do Ensino Fundamental (6º a 9º ano) 

Eixos temáticos Quantidade de vezes que aparece 

Terra e Universo 6 

Vida, Ambiente e Diversidade 7 

Corpo Humano e Saúde 6 

Corpo Humano 1 

 

 No que tange aos conteúdos propostos para a Primeira Fase do Ensino 

Fundamental, cujos eixos específicos se resumem em três, observa-se uma alta 

prevalência do eixo “Recursos Tecnológicos”, contabilizando vinte ocorrências (Tabela 

1). Tal resultado, se deve ao fato de que, em todos os bimestres, independentemente dos 

conteúdos trabalhados, são abordados aspectos associados à evolução tecnológica 

alcançada pela espécie humana. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para a área de Ciências Naturais, 
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Este bloco temático enfoca as transformações dos recursos materiais e 

energéticos em produtos necessários à vida humana, aparelhos, máquinas, 

instrumentos e processos que possibilitam essas transformações e as 

implicações sociais do desenvolvimento e do uso de tecnologias (BRASIL, 

1998, p. 40) 

 

O eixo “ambiente” aparece em treze momentos (Tabela 1), associado a 

elementos macro e microscópicos que constituem a dinâmica dos seres vivos. Por fim, o 

eixo temático “Ser humano e saúde”, aparece sete vezes (Tabela 1), em todos os anos de 

escolaridade, tendendo a ser trabalhado a partir do terceiro bimestre do ano letivo 

(Tabela 3). De acordo com os PCNs, o bloco temático “Ser Humano e Saúde” se 

estrutura sob o seguinte preceito: 

 

[...] o conhecimento sobre o corpo humano para o aluno deve estar associado 

a um melhor conhecimento do seu próprio corpo, por ser seu e por ser único, 

e com o qual ele tem uma intimidade e uma percepção subjetiva que ninguém 

mais pode ter. Essa visão favorece o desenvolvimento de atitudes de respeito 

e de apreço pelo próprio corpo e pelas diferenças individuais. (BRASIL, 

1998, p.38) 

 

O tema aparece, pela primeira vez, no 3º bimestre do 1º ano, por meio do 

conteúdo “Corpo Humano”, onde as expectativas de aprendizagem se iniciam com 

“conhecer o próprio corpo” e se encerram com “nomear as partes do corpo”. Um 

aspecto que vale ressaltar, é a presença da expectativa de aprendizagem que propõe 

“conhecer e respeitar a diversidade (peso, cor, altura e sociocultural)” (GOIÁS, 2012-b, 

p.324).  

 

Tabela 3 – Distribuição do Eixo Temático “Ser Humano e Saúde” e respectivos conteúdos, ao longo dos 

bimestres e anos escolares na Segunda Fase do Ensino Fundamental – Currículo Referência da Rede 

Estadual de Educação de Goiás 

Anos escolares Bimestre onde ocorre Conteúdos abordados 

1º 3º Corpo humano 

1º 4º Higiene e Saúde 

2º 4º As partes do corpo humano 

3º 3º Fases da vida do ser humano / Doenças / Higiene e Saúde 

4º 4º Saúde Física, Mental e Pública / Corpo humano  

5º 3º Células e Sistemas do corpo humano 

5º  4º Sistemas do corpo humano 

 

Ao propor que as crianças conheçam o próprio corpo, o currículo indica a 

adequação entre o próprio corpo e as imposições do grupo ao qual pertencem, inserindo 

marcas nos corpos. Além disso, tais marcas passam a ser codificadas e servem como 

referência para verificar se os demais indivíduos compartilham das mesmas. Esse 
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mecanismo contribui para a instituição das diferenças e está interligado à rede de poder 

que constitui qualquer sociedade (LOURO, 2000). 

 Na expectativa de aprendizagem do 4º bimestre, do segundo ano, é trabalhado o 

reconhecimento das funções de cada parte do corpo humano, dando continuidade ao 

tema iniciado durante o 3º bimestre do primeiro ano escolar. Já as expectativas de 

aprendizagem do 4º bimestre, do terceiro ano merecem especial atenção, pois se referem 

aos conteúdos “Fases da vida do ser humano”, “Doenças” e, “Higiene e Saúde” 

(GOIÁS, 2012-b, p.330). Assim, são trabalhados os aspectos associados ao 

comportamento humano em diferentes fases da vida e cuidados com o próprio corpo. 

Aqui, não é explícita a abordagem de gênero e sexualidade, entretanto, alguns temas já 

podem ser introduzidos por profissionais que se preocupem com a abordagem. 

 No quarto ano, mais especificamente no 4º bimestre, são abordadas as relações 

entre saúde pública, hábitos de higiene e bem-estar social. Para o quinto ano, a 

discussão sobre corpo humano só é iniciada no 3º bimestre, por meio das “Células” e 

“Sistemas do corpo humano” (GOIÁS, 2012-b, p.335). O tema se estende ao 4º 

bimestre, onde, pela primeira vez, é proposta a discussão a respeito de sistema 

reprodutor masculino e feminino. Em seguida, são trabalhados aspectos relacionados a 

“fecundação, gestação e noção de parto” (GOIÁS, 2012-b, p.335). Novamente, aparece 

aqui, o padrão de reconhecimento do próprio corpo e, consequentemente, reafirmação 

das marcas que o constituem. 

 De modo geral, percebe-se que os temas de gênero se sexualidade não aparecem 

de forma explícita no Currículo Referência, direcionado à Primeira Fase do Ensino 

Fundamental de Goiás. Existem pequenas frestas que possibilitam que o/a profissional 

possa acrescentar temas associados. Ao analisar a estrutura proposta para o quinto ano, 

o sistema reprodutor é apresentado e, em seguida, associado à reprodução dos seres 

vivos, sem grandes informações sobre ser humano.  

 Tal panorama, reflete a característica do currículo como um mecanismo de 

disciplina, que normaliza gênero e sexualidade como categorias estáveis, fixas, 

estacionadas e imutáveis, essencialmente ligadas a aspectos biológicos (BRITZMAN, 

1996). De modo geral, o currículo “contém um discurso que constrói identidades de 

gênero e sexualidade, encerrando a heterossexualidade e a homossexualidade em certos 

limites históricos e culturais” (BRÍCIO, 2008, p.2).  

 Partindo para análise da segunda fase do Ensino Fundamental, no 4º 

Bimestre do 6º ano, o eixo temático “Corpo Humano e Saúde” é acionado para tratar do 
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conteúdo “O ser humano cresce e se desenvolve” (BRASIL, 2012-b, p.337). Os temas 

associados à Orientação Sexual devem ser trabalhados em todos as etapas da Educação 

Básica, entretanto, são intensificados a partir do 6º ano (ALTMANN, 2001). As 

expectativas de aprendizagem se desenvolvem da seguinte maneira: 

 

Observar e identificar as características do corpo humano e alguns 

comportamentos nas diferentes fases da vida no homem e na mulher;   

Conhecer as transformações que ocorrem no corpo e na mente do 

adolescente; Associar mudanças hormonais ao amadurecimento sexual 

durante a puberdade, surgimento de características sexuais secundárias, 

possibilidade e consequências da gravidez precoce; Perceber atitudes de 

assédio sexual, pedofilia e aliciamento que leve ao uso de drogas, bem como 

procedimentos de defesa, prevenção e denúncia, e; Reconhecer a necessidade 

de cuidados com a higiene pessoal, compreendendo as contribuições para a 

saúde e o bom convívio social. (BRASIL, 20120-b, p.337) (Grifos nossos) 

 

Nesse trecho, aparece a leitura biologizante, citada por Silva (2007), que assume 

o sentido de “reforçar a diferença entre meninos e meninas com base no enfoque 

biológico, localizado genitalmente e essencializar comportamentos por meio de um 

discurso naturalizante das diferenças” (SILVA, 2007, p. 3). Vale ressaltar, que a 

proposta do atual trabalho é justamente questionar os padrões aparentemente “dados”. 

Dando continuidade à análise, o eixo temático “Corpo Humano e Saúde” é 

novamente abordado, agora, para o 4º bimestre do 7º ano, por meio do conteúdo “Tipos 

de reprodução: sexuada e assexuada”. O próximo momento em que o tema aparece é no 

2º bimestre do 8º ano, por meio do conteúdo “Reprodução Humana”. As expectativas 

para esse conteúdo merecem destaque e estão organizadas da seguinte forma: 

 

Identificar as principais glândulas endócrinas e os hormônios que produzem 

com noções das funções que desempenham no organismo humano; 

Identificar os órgãos dos sistemas reprodutores masculino e feminino em 

desenhos do corpo humano; Relacionar o desenvolvimento das 

características sexuais secundárias à ação de hormônios sexuais, 

testosterona no homem e estrógeno na mulher, que são lançados na 

corrente sanguínea pelas glândulas sexuais que os produzem, testículos e 

ovários, respectivamente; Conhecer o ciclo menstrual regular, sua duração 

média, a ovulação e a menstruação; Relacionar o ato sexual, a ejaculação e 

a ovulação com a possibilidade de gravidez e as maneiras para evitá-la; 

Identificar a sexualidade como um processo do desenvolvimento físico e 

emocional;  Identificar métodos contraceptivos, relacionando-os ao 

funcionamento dos órgãos sexuais; Compreender o que é Aids, formas de 

transmissão, prevenção e tratamento, e; Identificar manifestações de 

DST, formas de transmissão e prevenção. (BRASIL, 2012-b, p. 342) 

(Grifos nossos). 

 

A análise das expectativas presentes em conteúdos do 6º e 8º ano, dão especial 

atenção para a gestação, doenças sexualmente transmissíveis e métodos 

contraceptivos/prevenção. Tal situação vai ao encontro com o que Altmann (2001) 
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afirma em estudo sobre gênero e sexualidade nos PCNs, onde “a escola é apontada 

como um importante instrumento para veicular informações sobre formas de evitar a 

gravidez e de se proteger de doenças sexualmente transmissíveis” (ALTMANN, 2001, 

p.575). 

Por fim, o último trecho relacionado ao eixo “Corpo Humano e Saúde”, aparece 

no 2º bimestre do 9º ano, por meio do conteúdo “Genética”, entretanto, por não oferecer 

subsídios para discussão sobre a temática, não será destrinchado nesse trabalho. As 

questões de gênero não aparecem, pois, para “compreender as relações de gênero no 

ensino fundamental implica aceitar que as crianças vivenciam a sexualidade” (SILVA, 

2007, p.8), questões essas, não aceitáveis pelos padrões hegemônicos. 

Para o Ensino Médio, os Eixos Temáticos assumem uma nova nomenclatura e 

são cinco, como pode ser visualizado na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos Eixos Temáticos no Ensino Médio (1ª a 3ª série) 

Eixos temáticos Quantidade de vezes que aparece 

Origem da vida 1 

Identidade dos seres vivos 3 

A diversidade da vida 4 

Transmissão da vida, manipulação gênica e ética 2 

Evolução e ecologia dos seres vivos 2 

 

Como exposto na Tabela 4, os conteúdos da disciplina de Biologia se distribuem 

ao longo de cinco eixos temáticos. Os conteúdos que merecem destaque, por possibilitar 

maior aprofundamento e debate a respeito de gênero e sexualidade são: “Tipos de 

reprodução nos seres vivos”, “Reprodução Humana” e “Desenvolvimento embrionário 

humano, comparado a outros cordados” (GOIÁS, 2012-b, p.348), propostos para o 3º 

bimestre da primeira série do Ensino Médio, tendo como estratégias: 

 

Compreender as diferentes formas das células se dividirem, relacionando-as 

com o desenvolvimento, reprodução dos seres vivos e manutenção da 

diversidade de vida; Identificar os diferentes mecanismos de reprodução dos 

seres vivos, reconhecendo-os como forma de perpetuação e variabilidade das 

espécies; Reconhecer como se desenvolvem os embriões dos seres vivos, e; 

Identificar o desenvolvimento do embrião humano, relacionando-o com as 

malformações e suas causas. (GOIÁS, 2012-b, P.348) 

 

Na 2ª Série do Ensino Médio, no 1º bimestre são apresentadas doenças 

associadas a vírus, bactérias, protozoários e fungos, sendo abordadas, também, as 

Doenças Sexualmente Transmissíveis, como problemas de Saúde Pública. Para o 4º 

bimestre do mesmo ano escolar são propostos os conteúdos: “Anatomia, Fisiologia 

Humana e patologias correlacionadas”, “Sistemas de controle nervoso e hormonal” e 
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“Medidas de promoção de saúde e de prevenção de uso de drogas lícitas e ilícitas”. 

(GOIÁS, 2012-b, p.350). 

O eixo “Saúde pública” assim é tratado em decorrência da sexualidade 

adolescente (ALTMANN, 2006) se tratar de algo de interesse público e, 

consequentemente, do Estado como meio para efetivação de controle e instituição das 

pessoas, como “objetos de poder e saber” (ALTMANN, 2012-b, p. 576). Entretanto, 

Não é suficiente pensar gênero, orientação sexual e sexualidade apenas na perspectiva 

de direitos à saúde sexual e reprodutiva. Deve possibilitar uma discussão potente com 

aspectos éticos e dos direitos humanos (BRASIL, 2007). 

Para a 3ª Série do Ensino Médio, ficam reservados conteúdos referentes a 

aspectos microscópicos e macroscópicos, articulados ao estudo da genética, ecologia e 

evolução. De acordo com Sousa e Martinez (2015), no currículo elaborado para esta 

série, não existem discussões a respeito de DST’s, gravidez ou métodos 

anticoncepcionais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com Lionço e Diniz (2009), a educação deve ser vista como uma 

possibilidade para superação de “processos discriminatórios socialmente instaurados” 

(LIONÇO & DINIZ, 2009, p. 9). Utilizando-se do princípio da ética democrática, a 

escola apresenta o potencial para acolher, debater e dar visibilidade à diversidade que a 

constitui, entretanto, contrariando essa tendência, continua sendo um local de 

discriminação e segregação social.  

Diante dos resultados da análise sistemática do conteúdo que se constitui como 

base para o ensino de Ciências da Natureza e Biologia em Goiás, fica, mais uma vez, a 

impressão do silêncio, diante da diversidade que constitui a educação. Esse, que se trata 

de um termo muito amplo, nesse estudo, se refere a gênero e sexualidade. As propostas 

de reconhecimento da pluralidade, multiplicidade e variedade vinculados ao Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos são silenciados por um currículo que 

exerce fielmente o seu papel.  

A partir do material analisado, observa-se que, a sexualidade é constantemente 

reiterada, com base em um modo “biologista-preventivo-higienista”, historicamente 

associado aos mecanismos de poder instituídos pelo Estado, para pedagogizar o sexo e 
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estabelecer o controle dos corpos. Por outro lado, é gritante a supressão de gênero, de 

forma que, padrões naturalizados são constantemente reforçados.  

Por fim, algo preocupante acontece no âmbito educacional. O sexo, que antes era 

um tabu, deixa de ser, e o debate sobre gênero assume o papel de abominável, impróprio 

e proibido, justamente por questionar os padrões e propor a desnaturalização daquilo 

que é tido como “dado”.  
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36. Meu Nome me Representa: Nome Social para Travestis e Transexuais 

 

 

Mariana Mesquita Capela
208

 

Luciana Oliveira Dias
209

 

 

Resumo: O nome caracteriza uma das marcas institucionais que normatizam, juntamente com a 

perspectiva biológica, os determinismos do gênero, e também uma primeira manifestação legitimada de 

cidadania, identificando as pessoas, normatizando direitos e cumprimentos de normas. Partindo deste 

pressuposto, o nome carrega uma carga valorativa, ou seja, ele é um marcador de diferenças no que 

corresponde a sexo, reforçando o binarismo “masculino” e “feminino”. Para travestis e transexuais que 

transgridem esta normativa, a questão do nome pode significar situações humilhantes, posto que, a 

aparência física, o corpo, não está em consonância com o prenome. A presente proposta busca identificar, 

analisar e discorrer por meio da perspectiva dos Direitos Humanos, como nome social possibilita a 

afirmação de uma identidade de gênero mais autêntica e em maior conformidade com o próprio sujeito, 

para aquelas/aqueles que problematizam esta normatização sustentada nesta dicotomia. Neste sentido, o 

direito ao uso do nome social, resguarda potencial para a consolidação de processos de identificação que 

redundam em garantia da própria dignidade humana. 

 
Palavras-chave: Transexuais; Travestis; Binário; Identidade de Gênero; Direitos Humanos.   

 

 

As relações de gênero são geralmente compreendidas pelo binário, masculino e 

feminino, ao qual corresponde gênero a sexo, ou seja, ao órgão sexual declarado a partir 

do nascimento. Contudo, se esta é a regra, como são percebidas/os aquelas/es que 

mediante esta realidade são compreendidas/os desviantes, como travestis e transexuais? 

Qual lugar a política social do nome social ocupa? E o que tem haver os Direitos 

Humanos com tudo isto?  

 

OS GÊNEROS DO NOME 

 

Desde o nascimento o nome categoriza. Segundo Guacira Louro (2015, p. 15), 

“A declaração ‘É uma menina!’ ou ‘É um menino!’ [...] começa uma espécie de 

‘viagem’, ou melhor, instaura um processo que supostamente, deve seguir, uma 

determinada direção.” Estes discursos são configurados por uma normalidade 
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heterossexual, onde há uma expectativa de homogeneidade do grupo, ou seja, existe 

uma certa rigidez no que tange ao socialmente esperado de “homens” e “mulheres”.  

Mediante ao viés gramatical é de fácil percepção como esta regulação produz/ 

reproduz uma relação binária entre o masculino e o feminino, partindo de uma 

hegemônica norma social da heterossexualidade. Segundo Gabriela Sousa et.al. (2013, 

p. 09) os artigos definidos (“o” e “a”) determinam esta categorização. Neste sentido, a 

diversidade sexual, principalmente no que se refere aqueles e aquelas que são 

consideradas/os como não tendo uma coerência sexual com seu gênero biológico não 

são vistos como inteligíveis.  

Este fato, o de nomear os corpos, de acordo com autora, pressupõe como natural 

e anterior à cultura, deste modo, compreendendo-o com a-histórico e binário, assim, “a 

conexão binária do sexo, tomado como “dado” que independe da cultura, impõe, 

portanto, limites a concepções de gênero e torna a heterossexualidade o destino 

inexorável, a forma compulsória da sexualidade.” (LOURO, 2015, p.84). 

Perspectiva que carrega consigo a ideia de fixidez de um corpo, materializado, 

mediante discursos, que normatizam o corpo original e verdadeiro, através da 

concepção heteronormativa do sexo e do gênero. Para Richard Miskolci (2015, p. 15), a 

heteronormatividade configura na ordem social estabelecida no presente, a qual reforça 

tanto a ideia de gêneros binários quanto da heterossexualidade.  

Os discursos no campo do gênero estão em constante disputa, segundo Michel 

Foucault (2014, p. 09), é o que controla, seleciona, é a vontade de instaurar verdades, ao 

qual todas/os queremos apoderar, portanto, não existe de modo algum, discurso neutro.  

 

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo 

diante de seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do 

discurso quando tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a propósito de 

tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e intercambiado 

seu sentido, podem voltar à interioridade silenciosa da consciência de si. 

(FOUCAULT, 2014, p. 46) 

 

Partindo da perspectiva que o discurso controla, posso dizer que a colonização 

dos corpos é reforçada a partir, do que Berenice Bento (2008, p.32) denomina de 

heteroterrorismo, um terrorismo contínuo que objetiva incentivar ou inibir 

comportamentos, estabelecendo lugares fixos de fala de meninos e meninas. ““Pare com 

isso! Isso não é coisa de menino!” A cada reiteração de um/a pai/mãe ou professor/a, a 

cada “menino não chora”, “comporta-se como menina!”, [...] a subjetividade daquele 

que é o objeto dessas reiterações é eliminada.” (BENTO, 2008, p.32). Dentro dessa 
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lógica, podemos pensar a transexualidade e travestilidade como desviantes, posto que o 

gênero não está em concordância com o corpo-sexuado.  

Travestis e transexuais remetem, para os estudos antropológicos 

contemporâneos, à ideia de “subversão” do sexo, sendo assim consideradas/os por uma 

identidade de gênero em trânsito. Não participam da norma heterossexual (que 

estabelece coerência entre sexo, gênero, desejo e práticas sexuais) e acabam sendo 

vilipendiadas/os.  

 

As pessoas trans(sexuais), tem atribuídas a elas, na gestação e/ ou 

nascimento, não só o gênero (feminino/ masculino), como um sexo (mulher/ 

homem). Nesse caso a experiência trans(sexual) pode demonstrar uma 

passagem entre o sexo de atribuição e o de autodefinição ou/e 

autodeclaração, e ser considerada uma experiência entre sexos.   

(MARANHÃO, 2013, p. 91) 

  

Ser transexual ou travesti está discursivamente declarado como erro, legitimado 

pela construção de corpos patologizados. Segundo Bento (p. 85, 2008), tanto o DSM IV 

(Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Distúrbios Mentais), quando o CID 10 

(Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde), trazem em seu interior modelos ideais do binário, masculino e feminino, aos 

quais profissionais da saúde possam utilizar para diagnosticar a transexualidade e a 

travestilidade. Caracterizadas por Transtorno de Identidade de Gênero no DSM IV e 

Disforia de Gênero no DSM V, a patologização estabelece a necessidade de um discurso 

médico que reforça e produz discursos verdadeiros. 

 Contudo, Judith Butler (2012, p. 24), questiona a tese que considera sexo 

correlacionado com a natureza, e gênero com a cultura, deste modo, “supondo por um 

momento a estabilidade do sexo binário, não decorre daí que a construção de “homens” 

aplique-se exclusivamente a corpos masculinos, ou que o termo “mulheres” interprete 

exclusivamente corpos femininos”. Neste sentido, é possível pensar o gênero como 

“flutuante”, assim, homem e masculino pode ser significar um corpo masculino e 

feminino, e mulher e feminino, um corpo feminino ou masculino.  

Mediante este pressuposto, é possível pensar que, Bento (2008, p. 55) “tanto a 

transexualidade quanto a travestilidade são construções identitárias que se localizam no 

campo do gênero e representam respostas aos conflitos gerados por uma ordem 

dicotomizada e naturalizada para os gêneros.” Decorre das distintas experiências de 

cada corpo, ou seja, mesmo a categoria transexual ou travesti não é um modelo ideal. 
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 Entretanto, mesmo sendo do potencial da pessoa o reconhecimento de sua 

própria identidade, discurso que normatizam quais corpos são verdadeiros permeiam de 

todos os lados, por inúmeras instituições sociais e políticas, como a Pedagogia, 

Medicina, Religião e Estado. O poder de nomear é de apoderar verdades. 

Consequentemente para aquelas/es que não seguem este padrão fixo, resta o lugar 

marginalizado, de copos não inteligíveis, reconhecidos como grotesco, (MARY 

RUSSO, 2000, p. 19). O grotesco é aquela/e caracterizada/o pelo seu caráter inferior, 

considerada/o também como “estranho” e até mesmo “extraordinário”. Contudo, através 

do reconhecimento do corpo grotesco por aquelas/es que assim são consideradas/os e 

apoderando-se de tal categoria que a lógica do normal é indagada e reconfigurada. Deste 

modo, minha proposta é pensar travestis e transexuais como detentoras de um discurso 

ativo e legítimo.   

 

NOME SOCIAL: UMA POSSIBILIDADE 

 

O nome pode configurar em uma das marcas institucionais que normatizam, 

juntamente com o biológico, os determinismos do gênero, e também uma primeira 

manifestação legitimada de cidadania, identificando as pessoas, normatizando direitos e 

cumprimentos de normas. Transcendendo essa afirmação, o nome é uma categoria 

classificatória de grande significância social, política e cultural. 

 

O nome atribuído à pessoa é um dos principais direitos incluídos nessa 

categoria que também é composta pelo direito à vida, a integridade física, 

abrangendo o direito à liberdade, à honra e à imagem bem como o direito à 

intimidade ou ao recato, dentre outros. (PRÓCHNO; ROCHA, 2011, p. 

255). 

 

Partindo da perspectiva de que o nome carrega uma carga valorativa, ou seja, ele 

é um marcador de diferenças no que corresponde a sexo, reforçando o binarismo 

“masculino” e “feminino”, para travestis e transexuais que transgridem esta normativa, 

a questão do nome pode significar situações humilhantes, posto que, a aparência física, 

o corpo, não correspondem com o prenome. 

Vale a pena ressaltar a diferença de nome civil e nome social: o primeiro 

corresponde à mudança do nome conforme aceitação do Poder Judiciário, e o segundo 

relaciona-se com o nome pelo qual o sujeito transexual ou travesti se reconhece. 
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A mudança de prenome (retificação de registro civil), mais que o nome 

social, visa atender às pessoas trans*, especialmente às transexuais, que 

entendem que seu nome original, dado em consonância com o sexo 

determinado em seu nascimento, aparência genital e estrutura 

cromossomática, não está de acordo com sua identidade/ identificação ou 

expressão de gênero. (MARANHÃO, 2012 p. 101) 

 

Deste modo, o nome social pode corresponder a uma maneira de se “adequar” a 

uma identidade de gênero pertencente ao nome que se representa. Por nome social, 

compreende-se “sujeitos autodenominados travestis ou transexuais optam por ser 

chamados cotidianamente, refletindo sua expressão de gênero, em detrimento ao seu 

nome de registro civil”. (JONAS SILVA, 2016, p. 179-180). 

Tendo como base toda essa discussão teórica, podemos afirmar que o chamado 

“nome social” representa, para travestis e transexuais, a libertação de uma imagem que 

não condiz com o sentimento de pertencimento. Mesmo que sujeitos transexuais e 

travestis transformem seu corpo (processo que ainda está longe de ser reconhecido 

socialmente enquanto legítimo), ainda assim existe o “fantasma” do nome, o incômodo 

por não serem considerados/as socialmente de acordo com a sua identidade de gênero. 

Existe uma incompatibilidade da “imagem” e da corporalidade com o nome que 

representa publicamente tais sujeitos.   

 

COMO PENSAR DIREITOS HUMANOS? 

 

O significado dos Direitos Humanos, segundo Celso Lafer (2006, p. 13) 

constitui na afirmação da dignidade humana como valor, tendo sua base sólida na 

modernidade, processo que caracteriza em suas palavras, “passagem do dever dos 

súditos para o direito do cidadão”. (LAFER, 2006 p. 13) 

 Neste sentido, segundo o autor (Lafer, p. 14, 2006), a positivação dos direitos é 

decisiva para a constituição dos direitos humanos, A primeira geração constitui em 

direitos civis e políticos; a segunda econômicos, sociais e culturais; a terceira surge com 

os direitos no plano internacional. 

   Segundo, Marcelo Neves (2005), os Direitos Humanos, correspondem a uma 

invenção da modernidade, surge com uma nova semântica, relacionada com o futuro, 

analisa os riscos do presente como influenciador de realidades futuras. Assim, são 

determinados por diferentes demandas sociais, não apenas por discursos universalistas, 

sendo assim, representa “como expectativas normativas de inclusão jurídica de toda e 
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qualquer pessoa na sociedade (mundial) é, portanto, discurso universal ao direito 

enquanto subsistema social (autônomo)”, (NEVES, 2005, p. 08) 

 Assim, os Direitos Humanos são possíveis apenas em sociedades dissentes, 

(NEVES, 2005, p. 09) “que concerne tanto à integração sistêmica conflituosa entre 

esferas de comunicação com pretensão de autonomia e a heterogeneidade de jogos de 

linguagem quanto à divergência de valores, expectativas e interesses de pessoas e 

grupos”. 

 Neste sentido, a Democracia está correlacionada com os Direito Humanos, posto 

que, “a institucionalização dos direitos humanos relaciona-se com uma base consensual 

a respeito de procedimentos democráticos, que por sua vez, asseguram o dissenso sobre 

o conteúdo dos direitos humanos”, (NEVES,2005, p. 09). 

 Para o autor, pensar Direitos Humanos é possível, sua força normativa está 

relacionada com a positivação de direitos e sua eficácia. Sua força simbólica se faz 

imprescindível neste processo, pois é a partir dela que se caminha para a efetivação de 

direitos, contudo, ainda se faz necessária a força normativa. 

  A partir do século XX, para Giacamo Marramao (2007, p. 06), os direitos são 

garantidos mediante poder legislativo, embasado na legitimidade das leis. Para pensar 

na efetivação da Declaração Universal de Direitos Humanos, é necessário estabelecer o 

fenômeno de desterritorialização e reterritorialização do direito, ou seja, os direitos são 

desterritorializados no âmbito da Declaração Universal e reterritorializado nos Estados 

nacionais. 

  Deve-se recorrer, segundo o autor, Marramao (2007, p. 08), aos direitos 

universais quando é necessário apresentar, no âmbito jurídico, alguns direitos 

embasados no positivismo como “injustiças legais”. Assim, entender o universalismo 

jurídico como um fazer histórico dinâmico. O universalismo pode abarcar uma retórica 

vazia, mas também pode determinar e localizar a base da violação da dignidade da 

pessoa humana. 

Já de acordo com Richard Dagger (1995), duas evoluções no âmbito do direito, 

marcaram o século XX, a primeira configura na possibilidade de reinvindicações, e a 

segunda consiste na popularidade dos Direitos Humanos pós a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, (ONU, 1948). 

Neste sentido, as reinvindicações de determinados grupos sociais, aqueles que 

socialmente não tem os mesmos direitos que outros, ou que sua dignidade deve ser 

assegurada por positivação de normas, como direitos as minorias étnicas, as mulheres e 
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a comunidade LGBTT (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis). Assim, 

segundo o autor, (DAGGER, 1995), todas/todos, mulheres e homens, são autoras/es de 

reinvindicações, independente de qual lugar social se ocupe. 

 A positivação de direitos é imprescindível para salvaguardar a dignidade 

humana. Para transexuais e travestis, o nome social, pode ser referenciado como uma 

política pública de reconhecimento de identidade. Segundo Luciana Dias e Daniela 

Ribeiro (2013, p. 104), “as identidades são construtos socioculturais e históricos, 

coletivamente consolidados e capazes de informar sobre um pertencimento individual 

ou grupal.” Assim, a questão da identidade é imprescindível para pensar em cidadania, 

já que em um espaço democrático, deve-se considerar a pluralidade e a dinâmica de 

ambientes e grupos.   

 Através destas perspectivas, de que o nome é criador de categorias, e que o 

sujeito carrega consigo uma pesada carga de expectativas sociais a partir do gênero, 

bem como de que a transexualidade e a travestilidade remetem ao não-reconhecimento, 

de acordo com a heternormatividade, no próprio corpo, é necessário pensar também em 

novos meios de incluir esta nova demanda, outras possibilidades de pensar gênero, já 

que trata-se de sujeitos que são caracterizados socialmente como marginalizados. 

 A importância da implementação do nome social pode ser percebida, através, do 

aumento da visibilidade e da demanda de travestis e transexuais, exemplificando, uma 

conquista, mesmo que sútil, corresponde ao aumento da utilização deste direito no 

Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que no presente ano quadriplicou, 408 

pessoas, se compararmos com o ano inicial, em 2014, 102 pessoas (Portal Brasil, 2016). 

Dados que comprovam a imprescindível relevância da positivação do nome social para 

salvaguardar o direito a dignidade e cidadania. 

 

CONCLUSÃO 

 

Faz-se necessário refletir primeiramente a respeito discursos que estabelecem os 

corpos que não são considerados como inteligíveis. Desde antes do nascimento o sexo 

da criança já é determinado e consequentemente o nome já é pensado como 

correspondente a ele, deste modo podemos pensá-lo como uma maneira de distinguir, 

de individualizar o sujeito. “A materialidade do corpo só adquire vida inteligível quando 

anuncia o sexo do feto. Toda a eficácia simbólica das palavras proferidas pela/ médica/o 

está em seu poder mágico de gerar expectativas que serão materializadas 



 

519 

 

posteriormente”, (BENTO, 2008, p. 28). A partir deste momento, a criança ocupará um 

local social, demarcado pelo nome, estabelecendo fronteiras fixas do representados pelo 

feminino e masculino. 

Assim, ser enunciado por um nome ao qual o sujeito se identifica, é mais do que 

tornar-se sujeito da enunciação. É ser instituído como indivíduo, capaz de ser inteligível 

e assim tomar espaço dentro do contexto histórico-social e afetivo. Ainda que para 

algumas/ns o nome represente o mínimo para a nomeação de um sujeito, travestis e 

transexuais ainda enfrentam inúmeras dificuldades para serem representados. 

Decorrente do preconceito que concerne a diversidade, percebe-se a dificuldade de 

implantação referente a medidas que possibilitem a integração desses indivíduos, ainda 

que paulatinamente essa realidade venha sofrendo algumas transformações. 

Portanto, pensar nome social, requer que compreendamos a dimensão social, 

política e cultural que representa. Mais do que salvaguardar um direito, é assegurar o 

reconhecimento de sua identidade, de sua dignidade.   
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Resumo: O objetivo deste artigo é analisar as primeiras medidas adotadas pelo governo Temer com vistas 

à des(construção) das atuais políticas da educação brasileira. Portanto, inicia-se com um levantamento dos 

principais avanços alcançados pela educação, sobretudo, nas últimas décadas. Logo após, analisam-se as 

contradições existentes entre o modelo neoliberal e os princípios da universalização da educação, 

entendida como um Direito Humano inalienável. Em seguida, analisam-se as tensões geradas pelo 

processo de desmonte das atuais políticas e desestruturação da educação brasileira, bem como os 

discursos, sobretudo no campo ideológico, utilizados para dar legitimidade a esse processo. Ademais, 

busca-se compreender o papel dos movimentos sociais nas lutas e na consolidação das conquistas em 

educação até os dias atuais, assim como se investiga a possível ruptura desse ciclo de avanços, em face do 

modelo proposto por Temer, que busca atender aos ideais neoliberais em sua plenitude. Optou-se pelo 

método do materialismo histórico, a fim de que se possam compreender as contradições entre o modelo 

neoliberal e os princípios basilares da educação pública. Trata-se de uma pesquisa de natureza 

bibliográfica, onde se consultaram dissertações, teses, periódicos, internet e livros.  Os resultados da 

pesquisa apontaram para uma afronta aos princípios da universalização da educação pública, 

principalmente em desfavor das minorias e populações mais vulneráveis. O modelo proposto por Temer 

privilegia as parcerias público privadas, com o programa de “Parcerias de Investimento”, que visa 

reestruturar a educação para formar mão de obra em processo aligeirado e de baixo custo, com formação 

apenas técnica - diga-se de passagem, no novo Ensino Médio Técnico - para atender aos interesses 

capitalistas de mercado.   Assim, não obstante a legitimação do direito de oferta de “educação para 

todos”, como um Direito Humano Universal, a atual conjuntura e seus redesenhos poderão provocar um 

processo reverso, agravando ainda mais as disparidades educacionais e comprometendo até mesmo esse 

processo de universalização da educação. Logo, há muito que se analisar e discutir, principalmente 

considerando que a educação brasileira é marcada historicamente pela exclusão, e que por diversas vezes 

houve a necessidade de desencadear lutas pela ampliação de acesso e permanência de todos os cidadãos.  

 

Palavras-chave: Neoliberalismo. Direitos Humanos. Universalização da Educação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Para o avanço dos estudos acerca da universalização da Educação, o ponto 

crucial a ser analisado num primeiro momento, é a educação como um Direito Humano 
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Fundamental e as possíveis imbricações e desafios, que surgem diante das políticas 

públicas da garantia do direito à educação
213

.  

Logo este estudo busca identificar as principais políticas educacionais já 

adotadas no Brasil nos últimos anos, que mais obtiveram êxito. Após analisa-se também 

os possíveis impactos e/ou retrocessos com rupturas das atuais políticas, diante das 

primeiras medidas adotadas pelo governo do presidente Michel Temer.  

As justificativas para este estudo amparam-se na necessidade de fomentar um 

debate na sociedade sobre os rumos que queremos para a educação brasileira, seus 

desafios, avanços e retrocessos. Para tanto, a título de recorte este estudo abrangeu uma 

análise sobre as propostas de ajustes fiscais que culminaram na Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 241/2016 e seus reflexos para o financiamento da educação.  

Ademais se buscou filtrar os elementos chaves da Medida Provisória (MP) 

746/2016 que visa a Reformulação do Ensino Médio, com vistas à compreensão das 

dificuldades e limitação em sua implementação, ante o fato de suas fragilidades para 

contemplar as especificidades no atendimento as desigualdades educacionais do 

contexto brasileiro.  

A pesquisa fundamenta-se na abordagem do materialismo histórico, a fim de que 

se possa compreender e analisar as contradições entre a garantia da universalização da 

educação e o modelo neoliberal que propõe austeridade e diminuição dos gastos 

públicos, impactando diretamente na diminuição dos recursos para o financiamento da 

educação.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com consultas a dissertações, teses, 

periódicos e livros, com vistas a subtrair teorias das políticas educacionais, de oferta e 

garantia de uma educação pública, gratuita e de qualidade. 

Para fins de organização, o artigo está dividido em três partes. Na primeira parte 

busca-se identificar os principais avanços alcançados pela educação brasileira nos 

últimos tempos, após busca-se traçar um paralelo entre o neoliberalismo e os impactos 

que este modelo pode significar para os processos de universalização da educação. Por 

último analisam-se as tensões e acirramento de debates no meio social, geradas pelo 

processo de desmonte das atuais politicas da educação brasileira, propostas por Temer.   

                                                            
213 Segundo Leite (2015), o direito à educação é parte de um conjunto de direitos denominados de direitos 

sociais, que têm como principal inspiração o valor da igualdade entre as pessoas. Tal direito fora 

reconhecido apenas na Constituição Federal de 1988. Anteriormente o Estado brasileiro não assumira a 

obrigação formal de garantir a educação de qualidade a todos os brasileiros, o ensino público era tratado 

como mera assistência e amparo dado àqueles que não podiam pagar. A responsabilidade do Estado foi 

finalmente repensada e promoveu-se a educação fundamental que passou a ser o seu dever. 
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OS AVANÇOS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA NAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

 

 A educação brasileira alcançou diversos avanços nas últimas décadas, que 

puderam ser sentidos no progressivo aumento dos níveis de obrigatoriedade de oferta de 

ensino e no número de matriculas, registradas em cada modalidade. A criação do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) a partir de 2006, 

muito contribuiu para estes avanços, quando passou a garantir aportes financeiros para 

cobrir o financiamento da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio e a 

implementação de medidas visando à universalização da educação. 

 A implementação do FUNDEB a partir de 2007, teve como aliado o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) que foi lançado neste mesmo ano. Segundo 

Gadotti (2013), o PDE compôs um conjunto de medidas, projetos e ações articuladas, 

fortemente ancoradas na ideia de que devemos ter parâmetros para quantificar os dados 

em educação. Para, além disso, o autor pontua que no PDE estão propostas as ações e 

metas que somadas ao Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) constituem 

importantes mecanismos para caminhar no sentido da qualidade da educação. 

Os investimentos em educação realizados pelo Brasil tiveram reconhecimento 

internacional através do relatório Education at a Glance apresentado pela Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgado em 2015. Consta 

neste relatório que o Brasil avançou nos investimentos públicos em educação e que 

somente em 2012, do total dos gastos públicos 17,2% foram destinados à educação. 

Este valor segundo o relatório foi superior ao registrado em 2005 cujo percentual foi de 

13,3%.  

O relatório pontua ainda que a porcentagem do investimento brasileiro em 

educação tendo como referência o Produto Interno Bruto (PIB) foi superior ao 

registrado pelos outros países da OCDE, cuja média foi de 3,7% do PIB. Já o Brasil 

investiu 4,7 % do PIB em educação, sendo um dos três países membros da OCDE com 

maior investimento nesta área. 

 No ano de 2013, segundo o MEC também ocorreram investimentos na ordem de 

6,6% do PIB, sendo que este valor foi quase o triplo do investimento registrado no ano 

2000, que correspondeu a 2,4% do PIB. 

 O Censo Escolar de 2015 apontou que foram registradas 38.682.720 matrículas 

iniciais na Educação Básica das redes públicas, municipal e estadual de ensino, 
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abrangendo a Educação Infantil (Creche, Pré-escola), Ensino Fundamental e Médio, 

Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial, porém o próprio censo aponta que 

naquele ano, cerca de 3 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos estavam fora das 

salas de aula. 

 A par destes dados é possível compreender que o processo de universalização 

da educação brasileira ainda está distante de ser alcançado, pois várias crianças e jovens 

em idade escolar ainda estão fora da escola. Os desajustes socioeconômicos fazem com 

que grande parcela da população entre no mercado de trabalho precocemente e até de 

maneira informal para garantir sua sobrevivência. Para tanto se torna um desafio 

inadiável, implementar políticas mais eficazes que consiga alcançar esta parcela da 

população que se encontra fora dos processos educacionais formais.  

Para Arroyo (2010), as desigualdades socioeconômicas do contexto brasileiro 

exercem influência nos processos de exclusão dos mais vulneráveis aos diversos níveis 

de ensino. Porém, o autor chama a atenção para o fato de a educação não ser redentora 

de modo a conseguir sozinha resolver todas as mazelas geradas pelas discrepâncias 

socioeconômicas, se não estiver atrelada a outras políticas públicas inclusivas.  

Ainda segundo Arroyo (2010), as decisões dos centros de poder não se voltam 

prioritariamente para a correção das desigualdades de modo a oportunizar acessos 

igualitários aos espaços escolares pelos diversos segmentos da sociedade, e para, além 

disso, deixam de criar mecanismos que garantem a permanência de todos os alunos aos 

espaços escolares, transformando a escola num espaço de diversidade. 

 Assim, Arroyo (2010) é enfático ao mencionar que: 

 

O que se pode observar é que o campo da educação e suas políticas 

continuam pensando-se isoladas dessas fronteiras, onde se dá a produção das 

injustiças e desigualdades mais radicais e onde os coletivos colocam suas 

lutas. As desigualdades escolares, educativas, continuam pensando-se como 

as desigualdades produtoras de todas as desigualdades sociais, econômicas, 

dos campos e periferias. Consequentemente, as políticas de igualdade de 

acesso, de permanência na escola básica, em padrões mínimos universais de 

qualidade, continuam pensadas como redentoras de todas as formas de 

injustiça e desigualdades. (ARROYO, 2010, p. 1397). 

 

O número de matriculas da Educação Básica apresentou crescimento na última 

década segundo o Censo Demográfico (2010). Este aumento se deu principalmente pelo 

aumento das matriculas na Educação Infantil, tendo de 2000 a 2010 um crescimento de 

30%. Estes aumentos foram mais acentuados nas faixas etárias de 4 e 5 anos, onde os 

dados apontam um crescimento de 51,4% para 80,1% e para crianças de até 3 anos, o 

aumento foi de 9,4% para 23,5%. 
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Não obstante aos avanços percebidos na Educação Básica, a Educação Superior 

brasileira também sofreu um crescimento significativo, sendo que no acumulado de 

2010 a 2013 teve um aumento de 13,8% no número de matriculas, segundo o Censo da 

Educação Superior INEP/DEED (2015). 

Foram adotados programas que contribuíram para os avanços na educação 

superior brasileira, dentre eles podemos destacar: o SISU (Sistema de Seleção 

Unificado) que oferece vagas aos candidatos oriundos de instituições públicas às 

diversas universidades brasileiras e criou a Universidade Aberta do Brasil (UAB) que 

passou a ofertar graduação e pós-graduação na modalidade a distância para 

democratizar e interiorizar o ensino superior. Outro programa significativo foi o 

PROUNI (Programa Universidade para Todos), que garante a oferta de bolsas parciais e 

integrais em instituições privadas, para atender as demandas daqueles que por algum 

motivo não conseguiram adentrar nas universidades públicas. Para, além disso, 

programas como o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) que financia cursos 

superiores não gratuitos foram ampliados significativamente.  

Foram desenvolvidas políticas afirmativas que culminaram na criação e 

regulamentação da Lei 12.711 de 29 de agosto de 2012 com o Sistema de Cotas Sociais 

e Raciais, que garante a reserva de 50% das vagas no nível superior das instituições 

federais, destinadas para negros, pardos, indígenas e estudantes pobres, advindos 

prioritariamente das escolas públicas, desenvolvidos em face de políticas públicas de 

inclusão das minorias.  

Os avanços e ações aqui apontados são positivos, porém é preciso uma maior 

articulação em toda a educação para conseguir que todos os alunos consigam progredir 

na sua vida escolar. Os obstáculos e fissuras de um nível de ensino para o outro só 

conseguirá ser transposto com o desenvolvimento de políticas de articulação. “Nenhuma 

política educacional pode produzir resultados positivos sem uma integração orgânica 

entre os diversos níveis de ensino, particularmente entre a Educação Básica e o Ensino 

Superior” (MACHADO, 2007, p. 279). 

  

NEOLIBERALISMO E OS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO  

 

A educação constitui-se como um direito fundamental de natureza social, 

conforme o que está disposto no artigo 6° da Constituição Federal de 1988, onde 
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menciona a constituição da ordem social da educação, mas precisamente nos artigos 205 

até o 214. São expressas também as especificidades necessárias para a implementação 

de ações que materialize este direito, devendo a União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, responderem subsidiariamente pela garantia de sua oferta. Ademais a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 em seu artigo 26 estabelece 

também que toda pessoa tem direito à instrução, devendo esta ser gratuita, pelos menos 

a correspondente ao ensino elementar fundamental, devendo este ser obrigatório. 

Neste sentido, pensar na universalização da educação básica, implica também 

em direcionar ações para a contemplação de uma educação emancipadora, igualitária e 

de qualidade para todos, compreendida assim como um direito social. 

 Torna-se imprescindível, apresentar um clareamento acerca do direito social, na 

perspectiva desta pesquisa. Os Direitos Sociais figuram como conquistas dos 

movimentos sociais
214

 ao longo da história, sendo o direito à educação, saúde, trabalho, 

moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância, e 

assistência aos desamparados. 

Os direitos sociais tiveram o reconhecimento por parte de organismos 

internacionais em diversos documentos, tais como: a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem (1948), Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(1996) e que foram recepcionados pela Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, sendo consagrados como direitos fundamentais e estão elencados no artigo 6°.  

Temos na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5°, parágrafo 1°, a 

garantia de que os direitos sociais têm aplicação imediata. Isto significa que em caso de 

omissão do Estado na implementação dos direitos sociais fundamentais, o mesmo pode 

ser condenado à “obrigação de fazer”, sendo provocado por meio de um processo de 

“judicialização das políticas públicas”. 

A compreensão acerca dos direitos sociais sempre motivou divergências em sua 

conceituação, na interpretação e na aplicação no caso concreto, por esbarrar na questão 

dos princípios da igualdade, que preceitua que “todos são iguais perante a lei”. Ao tentar 

corrigir distorções em nome da igualdade, equidade e isonomia, por diversas vezes, a lei 

acaba por acentuar mais as desigualdades. 

                                                            
214 Em Scherer (1996) há um entendimento de que movimento social é um “grupo mais ou menos 

organizado, sob uma liderança determinada ou não; possuindo programa, objetivos ou plano comum; 

baseando-se numa mesma doutrina, princípios valorativos ou ideologia; visando um fim específico ou 

uma mudança social”. 



 

527 

 

O processo de universalização da educação vai além da expansão da oferta de 

vagas, mas amplia-se para a necessidade de garantia de um ambiente escolar propício à 

permanência dos estudantes de modo a obter avanços em sua escolaridade para ter 

acesso a um ensino de qualidade, bem como garantir recursos para o financiamento da 

educação. 

Existe por parte do Estado brasileiro omissões graves ao relegar as políticas 

educacionais em diversos momentos para um segundo plano, ferindo o compromisso 

em ofertar uma educação de qualidade para todos, acentuando os processos de 

desigualdade educacional, privilegiado aqueles que possuem mais poder aquisitivo. 

Pensar na “qualidade para poucos não é qualidade, é privilégio” (Gentili, 1995:177). 

Embora o Brasil venha de um contexto de elevação dos recursos destinados à 

educação, atravessamos um cenário de crise econômica, que atingiu o cenário 

internacional e consequentemente a economia brasileira. Em cenários como estes, 

recrudescem pensamentos capitalistas que creditam os gastos com as políticas públicas 

e programas sociais como os responsáveis pela crise econômica, sendo este pensamento 

também adotado por diversos segmentos da sociedade brasileira, para implementar 

ajustes fiscais e cortes em programas sociais. 

Pensar na atualidade na imbricação do capitalismo sobre a sociedade 

contemporânea, nos faz remeter aos avanços do neoliberalismo, entendido em seu 

sentido mais imediato, como sendo um modelo decorrente de uma forma de reduzir o 

papel do Estado e seu poder regulador em favor da livre expansão do mercado, não 

havendo para tanto, limites e controles. Este modelo encontrou um terreno propício à 

expansão de suas práticas, sobretudo, nos países periféricos ou em desenvolvimento, 

uma vez que possuem economias mais voláteis, câmbios flutuantes e políticas de 

governo que cedem facilmente a ajustes e medidas que contemplem os anseios do 

mercado. 

Feijóo (2002) atenta para o risco do uso indistinto nos termos liberal e 

neoliberal, uma vez que na leitura do autor, sem a devida observação conceitual, 

podemos incorrer em divergências e até mesmo equívocos, quando da sua aplicação. 

Assim o autor nos alerta que: 

 

Nos Estados Unidos, por exemplo, quando alguém é chamado de liberal, 

imagina-se uma pessoa de convicções democráticas muito fortes, preocupada 

com justiça social e com o respeito à dignidade da pessoa humana. Deste 

modo, essa pessoa costuma favorecer a intervenção do Estado na economia, 

por meio da qual visa um crescimento econômico mais elevado, mais estável 
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e associado a uma distribuição de renda mais equitativa. Em suma pensa-se 

numa pessoa progressista. Na América Latina, contudo o termo neoliberal é 

associado a posturas políticas profundamente conservadoras, defensoras do 

“livre” mercado e da repressão política mais brutal. (FEIJÓO, 2002, p. 11). 

 

 Porém o próprio autor nos apresenta alguns apontamentos que explicitam de 

forma mais clara, algumas dessas ambiguidades. Assim discorre que em alguns casos o 

termo “neoliberal” é utilizado para representar políticas econômicas de ajustes adotadas 

pelo Estado em cenários de crises econômicas, recessão e inflação, para contemplar os 

interesses do mercado e de investidores, tendo a garantia explicita de que obterão lucros 

e que o Estado será economicamente suficiente para honrar com o pagamento da dívida 

pública e juros advindos da mesma. 

Essas medidas na concepção de Feijóo (2002) seguem praticamente as mesmas 

regras “redução de despesas e do déficit público, congelamento de salários nominais, 

queda do salário real, liberação de preços, restrição de crédito e elevação da taxa de 

juros, desvalorização da moeda e liberalização do comércio exterior” (FEIJÓO, 2002, 

p.12). 

 O autor aponta ainda para uma acepção do termo “neoliberal” voltado a uma 

concepção ideológica ou filosofia econômica, tendo a defesa de que o mercado assegure 

um aproveitamento pleno e eficiente dos recursos econômicos, garantindo assim o 

crescimento mais acelerado da produção, apregoando que este modelo garante 

estabilidade econômica e uma justa distribuição de renda, na medida em que cada fator 

for remunerado de acordo com sua contribuição na produção. 

 Apresentando suas criticas a este modelo neoliberal Feijóo (2002), refuta os 

pilares básicos que lhe sustenta, ao argumentar que: 

 

Se confrontarmos as evidências empíricas e históricas disponíveis com os 

axiomas e teoremas da filosofia neoliberal, constata-se que muito pouco dela 

se mantém de pé. Por exemplo: i) a economia capitalista é claramente 

instável e de modo algum assegura o pleno aproveitamento dos recursos. O 

desemprego como todos sabem, é um fenômeno consubstancial ao sistema; 

ii) O funcionamento espontâneo do sistema não reduz, mas, ao contrário, 

acentua  a desigualdade na distribuição de renda; iii) as economias não 

reguladas crescem bem menos que as reguladas. Pode-se comparar, por 

exemplo, o Japão (regulada), com Estados Unidos (menos regulada). 

(FEIJÓO, 2002, p. 13). 

 

No cenário brasileiro o neoliberalismo foi amplamente difundido, sobretudo, na 

gestão de Fernando Henrique Cardoso (FHC), que foi marcado por privatizações, 

potencialização das liberdades de mercado e câmbio, concessão de serviços públicos, 

como saúde e educação, para serem geridos e administrados por entes privados, 
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terceirização de serviços públicos, redução e financeirização do Estado e que foi 

retomado no governo Temer e encontra-se em plena ascensão. 

O resultado desta problemática foi o aumento das desigualdades 

socioeconômicas, em face do encolhimento do Estado e de sua negativa em intensificar 

ações para alcançar as demandas sociais, com vistas à efetivação de direitos 

fundamentais, tais como: erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais e 

regionais, salário e renda, saúde, educação, previdência social e coibir os abusos 

econômicos de grupos mais abastados em desfavor dos menos favorecidos. 

 

TENSÕES GERADAS PELO PROCESSO DE DESMONTE DAS ATUAIS 

POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

 Em 29 de outubro de 2015, o até então vice-presidente da república Michel 

Temer, conjuntamente com o seu partido, o PMDB, lançaram um documento intitulado 

“A Travessia Social: uma ponte para o futuro”. Esse documento passaria a representar o 

seu programa de governo, ao assumir a Presidência da República após o impedimento 

da presidente Dilma Rousseff em 31 de agosto de 2016. 

 Os pontos chaves deste documento explicitam o papel do Estado por ele 

defendido. Sendo assim expõe que: 

 

Portanto, as discussões sobre o tamanho e o escopo do Estado quase sempre 

se movem no vazio, porque a questão central é que o Estado deve ser 

funcional, qualquer que seja o seu tamanho. Para ser funcional ele deve 

distribuir os incentivos corretos para a iniciativa privada e administrar de 

modo racional e equilibrado os conflitos distributivos que proliferam no 

interior de qualquer sociedade. (Documento Ponte para o futuro, 2015, p. 4). 

 

Deste posicionamento é possível subtrair o pano de fundo do modelo neoliberal, 

cujo lastro tem alcançado o contexto brasileiro, uma vez que embora não explicite que o 

que se deseja é um Estado mínimo, fica imbricado o poder do estado apenas como 

regulador, ou seja, cabe ao Estado apenas administrar e equilibrar os conflitos da 

formação do capital. Ademais ao buscar transferir para a iniciativa privada as 

responsabilidades do Estado, a título de incentivo já fica evidenciado o interesse de 

concentrar poder a renda na mão de uma elite burguesa que se notabilizou por explorar 

os trabalhadores brasileiros, porém com o apoio e incentivo estatal. 

As propostas de Temer para o desenvolvimento do Brasil têm como centro as 

políticas que fomentem a livre iniciativa, a livre competição e a busca por integração 
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por mercados externos, tendo como ponto chave para o alcance desta objetivação a 

inciativa privada. Assim as principais ações visam: 

 

Executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada, por 

meio de transferências de ativos que se fizerem necessárias, concessões 

amplas em todas as áreas de logística e infraestrutura, parcerias para 

complementar a oferta de serviços públicos e retorno a regime anterior de 

concessões na área de petróleo, dando-se a Petrobras o direito de preferência. 

(Documento Ponte para o futuro, 2015, p. 18). 

   

A preocupação sobre os efeitos dos cortes em programas sociais, inclusive com a 

tentativa de desobrigar o Estado em investir o mínimo constitucional em serviços 

essenciais como saúde e educação tem sua razão de haver em torno do que foi disposto 

no documento supracitado, quando aponta que:  

 

É necessário em primeiro lugar acabar com as vinculações constitucionais 

estabelecidas, como no caso dos gastos com saúde e com educação, em razão 

do receio de que o Executivo pudesse contingenciar, ou mesmo cortar esses 

gastos em caso de necessidade, porque no Brasil o orçamento não é 

impositivo e o Poder Executivo pode ou não executar a despesa orçada. [...]. 
Para um novo regime fiscal, voltado para o crescimento, e não para o impasse 

e a estagnação, precisamos de novo regime orçamentário, com o fim de todas 

as vinculações e a implantação do orçamento inteiramente impositivo. 

(Documento Ponte para o futuro, 2015, p. 9). 

 

Vê-se que este desmonte nas políticas públicas representa um retrocesso nos 

princípios básicos do financiamento da educação, que já é deficitária, pois os recursos a 

ela destinados não são suficientes para garantir sua plena manutenção a fim de garantir 

seu funcionamento.  

Melchior (1993) chama a atenção para a importância da vinculação das receitas 

de impostos para a educação, ter sua garantia na Constituição Federal. Sendo assim 

argumenta que: 

 

[...] no princípio de que a vinculação é a forma de criar um elo obrigatório de 

aplicar recursos numa função exercida pelo poder público. É a forma de dar 

prioridade permanente à educação, libertando-a das alternativas do sistema 

político que pode eventualmente escolher outras prioridades. [...]. É uma 

forma de assegurar um fluxo mínimo estável de recursos que, se não for 

suficiente pelo menos garanta a manutenção do sistema escolar em 

funcionamento. (MELCHIOR, 1993, p. 26-27). 

 

 Para efeitos de vinculação a que o texto constitucional dispõe, são os previstos 

no artigo 212, que estabelece que a União deve investir no mínimo 18% dos impostos 

arrecadados em educação e Estados, Municípios e Distrito Federal devem investir 25%. 

 Uma das primeiras ações do Governo Temer que possivelmente terá impactos 

sob a educação é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), nº 241, de 2016, que visa 
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alterar o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com vistas a 

instituir um “Novo Regime Fiscal”. 

A proposta dispõe que: 

 

Art. 104. A partir do exercício financeiro de 2017, as aplicações mínimas de 

recursos a que se referem o inciso I do § 2º e o § 3º do art. 198 e o caput do 

art. 212, ambos da Constituição, corresponderão, em cada exercício 

financeiro, às aplicações mínimas referentes ao exercício anterior 

corrigidas na forma estabelecida pelo inciso II do § 3º e do § 5º do art. 102 

deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  

 

A Proposta de Emenda a Constituição (PEC n° 241), estipula um teto para os 

gastos públicos, e já aprovada em dois turnos na Câmara dos deputados e encaminhada 

para votação no Senado Federal. Os debates acerca desta PEC são adensados, porém é 

unanime tanto entre seus apoiadores como opositores a condição de impor limitações 

orçamentárias. 

Estas limitações poderão impactar diretamente a educação a partir dos próximos 

exercícios fiscais a começar por 2018, sendo este o ano em que a regra passa a ser 

adotada para educação e saúde, e a recomposição orçamentária, passa a ser feita com 

base na variação da inflação do ano anterior e não mais pelo valor da arrecadação. 

As possíveis leituras que podemos identificar é que em cenários de 

desestabilidade da economia e inflação alta, os valores transferidos para a educação são 

corrigidos em cima da inflação e em qualquer cenário contrário a este e que gerem 

estabilidade econômica, fazem com as verbas da educação fiquem inalteradas, portanto 

serão congeladas por 20 anos, inclusive com a possibilidade de não aferir nenhum 

ganho real. 

Ao tecerem suas criticas em relação a PEC 241, Fábio Konder Comparato, 

Heleno Taveira Torres, Élida Graziane Pinto e Ingo Wolfgang Sarlet, assim 

argumentaram: 

 

Tal inversão de piso para teto desprega a despesa do comportamento da 

receita e faz perecer as noções de proporcionalidade e progressividade no 

financiamento desses direitos fundamentais. Assim, o risco é de que sejam 

frustradas a prevenção, a promoção e a recuperação da saúde de mais de 200 

milhões de brasileiros. Ou de que seja mitigado o dever de incluir os cerca de 

2,7 milhões de crianças e adolescentes, de 4 a 17 anos, que ainda hoje se 

encontram fora da educação básica obrigatória. (COMPARATO et. al., 2016, 

p. 5). 

 

Comumente é importante destacar que a mudança na política econômica 

brasileira, com a tentativa abruta de aprovação de pacote de ajustes fiscais sem buscar 
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diálogos com a sociedade tem ocasionado tensões sob os possíveis desenhos que tais 

mudanças podem proporcionar. 

Ainda no âmbito das principais medidas adotadas nos primeiros momentos do 

governo Temer, foi proposta a MP n° 746/2016 que visa promover alterações na 

estrutura do ensino médio. Entre as principais mudanças está a Política de Fomento à 

Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, com a ampliação da 

carga horária mínima anual do ensino médio, progressivamente, para 1.400 horas.  

Quanto à organização curricular, a MP determina que o ensino de língua 

portuguesa e matemática serão obrigatórios nos três anos do ensino médio. Restringe a 

obrigatoriedade do ensino da arte e da educação física à educação infantil e ao ensino 

fundamental, tornando as facultativas no ensino médio. Torna obrigatório também o 

ensino da língua inglesa a partir do sexto ano do ensino fundamental e nos currículos do 

ensino médio, facultando neste, o oferecimento de outros idiomas, preferencialmente o 

espanhol. A MP supracitada permite ainda que conteúdos cursados no ensino médio 

sejam aproveitados no ensino superior.  

Quanto ao currículo do ensino médio existe a previsão que o mesmo será 

composto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e por itinerários formativos 

específicos definidos em cada sistema de ensino e com ênfase nas áreas de linguagens, 

matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. 

Dá autonomia aos sistemas de ensino para definir a organização das áreas de 

conhecimento, as competências, habilidades e expectativas de aprendizagem definidas 

na BNCC. 

Que o ensino médio brasileiro carece de uma ressignificação é consenso entre 

todos os envolvidos em seus processos e na sociedade em geral, tanto que tais estudos já 

vinham sendo desenvolvidos por acordos firmados na Conferência Nacional de 

Educação (CONAE). Porém o que causou mais espanto e acirrou os debates foram as 

formas verticais com que as decisões foram tomadas, sem nenhuma consulta prévia ao 

meio educacional e sem um clareamento dos impactos desta implementação. 

O resultado desta celeuma tem ganhado capítulos diferentes a cada dia, sendo 

objeto de debates em toda a sociedade a com isso expõe as mazelas e gargalos históricos 

da educação. A maioria dos alunos que cursam o ensino médio são filhos da classe 

trabalhadora e que também já trabalham no contra turno escolar, para complementar as 

rendas das famílias. 
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Neste sentido fica difícil imaginar que sem nenhum incentivo estatal 

conseguirão obter sucesso neste novo ensino médio integral, onde permanecerá em dois 

turnos nas unidades escolares em regime de dedicação exclusiva. Sendo assim, os 

primeiros reflexos serão sentidos pelos mais vulneráveis, pois ao tentar incluí-los corre-

se um grande risco de excluí-los. 

Gadotti (1984), fundamentado em Marx, é enfático em argumentar que os 

modelos educacionais adotados no Brasil contemplam majoritariamente os interesses da 

elite, para atender prioritariamente o filho da classe dominante. Para o autor, este ensino 

poderia facilmente ser identificado como ensino para burguês.  

Sendo assim segundo o autor, para a lógica de manutenção do monopólio 

econômico, político e cultural da classe dominante é preciso excluir a classe dos 

proletários, que poderiam comprometer essa manutenção de poder. É, nesse sentido, que 

a “exclusão educacional” se constitui em uma das formas de eliminar os filhos da classe 

trabalhadora. 

 Esse ensino tido como “burguês”, é divisionista, reprodutor e conspirador, 

segundo Gadotti. Para o autor, esses são exatamente os pilares, que extinguem os 

processos de acesso igualitário. As evidências deste processo, na concepção de Gadotti, 

se dão exatamente quando a classe trabalhadora precisa conciliar seu tempo de estudo 

com o de trabalho e a elite pode disponibilizar de todo o tempo apenas para o estudo, 

gerando assim a exclusão e a falta de oportunidades igualitárias para permanência de 

todos os indivíduos nos processos educacionais. 

 A MP também possui obscuridades quando menciona que a base curricular será 

formada também por itinerários formativos específicos a serem definidos por cada 

sistema de ensino e com ênfase nas áreas de linguagens, matemática, ciências da 

natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Existe neste interim a 

abertura para que pessoas de “notório saber” possam ministrar aulas, sobretudo para a 

formação técnica e profissional. A adoção deste modelo tende a manter as estruturas da 

desigualdade, para que pobres e ricos continuem em pontos estanques e progridam 

educacionalmente apenas dentro de seu universo de convívio social e alcance a 

profissionalização similar à executada por seus pares. 

 Embora os termos estejam tacitamente implícitos, o que se busca com novo 

Ensino Médio Técnico é profissionalizar em nível médio, ou seja, tenta-se que o aluno 

tenha uma formação para continuar atuando nas profissões que são de seu convívio em 

nível local, posto que tal profissionalização se dará por meio de mão de obra local, ou 
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seja, o ensino técnico será ministrado por pessoas da própria comunidade sem formação 

específica. 

 Neste sentido não é necessário muito esforço argumentativo, para imaginar que 

o que se pretende é reestruturar a educação para a formação de mão de obra em 

processos rápidos e de baixo custo, com formação apenas técnica - diga-se de passagem, 

no novo Ensino Médio Técnico - para atender aos interesses capitalistas de mercado.    

Este processo remete-nos exatamente ao que Libâneo (2012) atribuiu como um 

dualismo perverso na educação brasileira, onde se verifica “uma escola do 

conhecimento para os ricos e uma escola de acolhimento social para os pobres” 

(LIBÂNEO, 2012, p. 13). A função social da escola, segundo esse autor, é promover o 

conhecimento e não servir para a perpetuação de desigualdades, onde os filhos dos 

pobres recebem uma educação descompromissada com o conhecimento, voltada mais 

para o acolhimento social e menos para o conhecimento, e ainda, uma educação 

meramente técnica instrutiva, capacitando os mesmos para servir de mão de obra 

assalariada para os mais ricos. 

Muito ainda precisa ser debatido, até mesmo para lançar luz sobre as ações e 

políticas que vêm sendo implementadas no Brasil, principalmente no que tange à forma 

abrupta e intempestiva com que planos e ações são “jogados no seio da sociedade”, em 

cujos modelos estão imbricadas as relações de poder, que tendem a tolher a maioria da 

população de direitos fundamentais já consolidados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A busca pela Universalização da Educação constitui uma luta a ser travada em 

todos os momentos, para o acesso dos alunos aos espaços escolares, garantindo-lhes 

condições de permanência e a implementação de ações que lhes possibilite dar 

prosseguimento na vida escolar, sendo oportunizada a todos uma educação de 

qualidade.  

Ficou demonstrado o caráter social e político da educação, que está 

expressamente tutelado como um direito humano fundamental, pacificado no texto 

constitucional brasileiro. Os ganhos alcançados até o momento não podem ser perdidos, 

mas sim ampliados e aperfeiçoados.   

É possível vislumbrar um enorme abismo entre os anseios da sociedade quanto 

às melhorias na educação brasileira e o modelo de política educacional adotados por 
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Temer. Os antagonismos se dão exatamente pela tentativa de reduzir investimentos, 

numa educação que historicamente se constituiu com gargalos de parcos recursos.  

Como restou demonstrado na pesquisa, os investimentos em educação com um 

quantitativo mais significativo só puderam ser sentidos nos últimos tempos, portanto, 

torna-se um imperativo categórico inadiável travar lutas para que tais ganhos não sejam 

perdidos.  

Pensar nesta pesquisa, como um mecanismo de promover o debate acerca da 

Universalização da Educação, no contexto do materialismo histórico, numa relação 

dialética, compreende alcançar o entendimento que esta não pode ser traduzida como 

uma versão acabada desta temática e tampouco em uma visão positivada dos fatos. São 

apontamentos, decorrentes de um referencial bibliográfico e de análises. 

A luta de classes, a participação política, a legitimação em reclamar os direitos 

sociais e a promoção dos debates das políticas educacionais no seio da sociedade são 

sinais inequívocos de que a educação confere ao indivíduo o reconhecimento de sua 

identidade cidadã, e proporciona o seu empoderamento.  

Não obstante os apontamentos supracitados, muito ainda preciso ser feito no 

sentido de aprimorar as políticas públicas de modo a poder ser sentida como ganhos 

sociais. Porém cabe ressaltar que os mecanismos que podemos lançar mão para a 

efetivação de nossos direitos é a luta, de modo que possa ser traduzida em ganhos que 

contemplem sobretudo os mais vulneráveis, portanto as minorias. 
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Resumo: Acontecimentos recentes na política levaram a população a se aventurar em discussões desse 

ínterim, em transposição do velho ditado de que política não se discute. Por um lado a abstenção produz 

um cidadão alienado; por outro, evita divergências inerentes ao debate político. Assim, temos presenciado 

uma efervescência dos conflitos, cujas proporções são preocupantes, especialmente em tempos de redes 

sociais, em que cada um se expressa como quer. Simples manifestações de opinião acarretam discursos de 

ódio contra segmentos sociais inteiros, afrontando a dignidade da pessoa humana. Eis o contrassenso: 

discute-se política no intuito de efetivar direitos humanos; no entanto, é possível efetivá-los ferindo o 

pluralismo político e a livre manifestação do pensamento? O direito à livre manifestação veda ao Estado 

qualquer forma de censura. Como proceder, todavia, quando a censura vem dos próprios indivíduos? As 

restrições legais à manifestação do pensamento abusivo são suficientes para impedir a ofensa a direitos 

humanos no cenário de cibercultura em que vivemos? Qual o papel da educação na efetivação do 

pluralismo político? O objetivo deste trabalho é refletir sobre essas questões, sem pretensão de elaborar 

respostas definitivas, mas com a certeza de que pensar os direitos humanos à luz da atualidade é essencial 

para transpor os obstáculos que ainda persistem. 

 

Palavras-Chave: Pluralismo Político, Livre Manifestação do Pensamento, Educação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas sociedades pluralistas, imperioso discutir-se a própria ideia de pluralismo e 

o desenvolvimento de instrumentos capazes de garantir a coexistência harmoniosa das 

diversidades. Diuturnamente, repetem-se ocorrências conflituosas entre diferentes 

grupos e segmentos da sociedade que, acreditando agir sobre o manto do direito à 

liberdade de expressão, manifestam suas opiniões e pensamentos a seu bel-prazer, 

muitas vezes de forma ofensiva, em inescusável abuso à dignidade da pessoa humana e 

desrespeito às diferenças. Alegam o direito à igualdade e o repúdio a todas as formas de 

discriminação e outros direitos fundamentais para expressar abertamente quaisquer 
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conteúdos, especialmente nos meios de comunicação virtuais, esquecendo-se que os 

direitos fundamentais constituem uma via de mão dupla e que existem legítimas 

restrições à manifestação do pensamento abusivo.  

Os recentes acontecimentos no cenário político brasileiro, que despertaram na 

população de uma forma geral manifestações efusivas de suas opiniões e ideologias 

políticas, constituíram mais uma dessas ocorrências conflituosas. Mas até onde vai a 

liberdade de manifestação do pensamento? Mister repensar em como frear as 

manifestações desrespeitosas, especialmente frente às inúmeras possibilidades de 

disseminação do pensamento abertas com o advento de novas tecnologias de 

comunicação. As opiniões expressadas através da internet alcançam um número 

indefinido de pessoas e perpetuam-se no tempo, sendo que os sujeitos acreditam-se, 

ainda, protegidos por estarem interagindo não corporalmente, mas em um mundo 

virtual, que muitas vezes possibilita até o anonimato. Tudo isso tem contribuído para 

que os indivíduos passem de um saudável debate político, característico da democracia, 

para as posições radicais, as ofensas e os discursos de ódio, desrespeitando assim vários 

direitos humanos. 

Como radicalizar posições políticas e ideológicas, hostilizando todos aqueles 

que pensam de maneira diferente, se a própria Constituição Federal consagra o 

pluralismo político e a liberdade de expressão? Os indivíduos não impõem sanções, à 

maneira da censura feita pelo Estado, mas ferem a dignidade da pessoa humana. 

Imprescindível repensar mecanismos que refutem a hostilização e a censura feita pelos 

próprios indivíduos, de modo a avançar mais alguns passos na concretização dos 

direitos humanos no âmbito do Estado Democrático de Direito. Na esteira dessas 

reflexões, elenca-se como possibilidades de efetivar na sociedade o direito às 

diferenças, a educação em direitos humanos, diretamente ligada ao processo de inserção 

e participação do indivíduo na sociedade, e a utilização da comunicação virtual como 

uma forma de auxiliar em uma educação para a alteridade, possibilitando vasta troca 

cultura. 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Esse artigo compõe um projeto de pesquisa que visa desenvolver os argumentos 

necessários para as políticas públicas de acesso a Educação, Pluralismo Político, 

Manifestação do Pensamento e Direitos Humanos por meio dos referenciais teóricos 
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que fundamentam os principais aspectos relacionados ao entendimento dos objetivos do 

estudo. Serão abordados os argumentos do Pluralismo Político, a Livre Manifestação do 

Pensamento, a Educação e os Direitos Humanos, e, a Cibercultura, com ênfase no tema, 

evidenciando as origens, noções conceituais, históricos, fundamentos e objetivos. 

Também serão abordados outros conceitos capazes de trazer a conscientização do leitor. 

  Na construção de um raciocínio acerca do pluralismo político e da livre 

manifestação do pensamento buscam-se, como referência, as pesquisas de filósofos, 

filósofos políticos, historiadores e juristas, de onde é possível coletar relevantes 

conceitos. 

O pluralismo político é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, 

consagrado no artigo 3º da Constituição Federal. Para Bobbio o pluralismo consiste em 

uma situação objetiva na qual estamos imersos, e não apenas uma teoria (BOBBIO, 

2009, apud NOVELINO, 2016, p. 256). Essa imersão determina a normatividade do 

respeito às diversidades e às liberdades individuais. O reconhecimento de uma 

sociedade pluralista é o fundamento para inúmeros direitos garantidos pela Constituição 

Federal e positivados no ordenamento jurídico brasileiro, pois, conforme assevera 

Marcelo Novelino, 

 

[...] o pluralismo político, em sentido amplo, compreende: o pluralismo 

econômico (economia de mercado; concorrência de empresas entre si; setor 

público distinto do privado); o pluralismo político-partidário (existência de 

vários partidos ou movimentos políticos que disputam entre si o poder na 

sociedade) e o pluralismo ideológico (diversas orientações de pensamento; 

diversas visões de mundo; diversos programas políticos; opinião pública não 

homogênea, não monocórdia, não uniforme).  (NOVELINO 2016, p. 257) 

 

Dentre os direitos positivados decorrentes do pluralismo encontra-se o direto à 

liberdade, entendido como um grande gênero dentro do qual estão contidas as diversas 

espécies de liberdades constitucionalmente tuteladas: liberdade de manifestação do 

pensamento; liberdade de consciência, de crença e de culto; liberdade de comunicação 

pessoal; liberdade de exercício profissional; liberdade de informação; liberdade de 

locomoção; liberdade de reunião e liberdade de associação. Todas elas possuem um 

âmbito de proteção, qual seja, situações determinadas sobre as quais recai seu manto; e 

hipóteses em que podem ser restringidas, em obediência à ponderação de princípios. 

A liberdade de expressão ou livre manifestação do pensamento, objeto do estudo 

em comento, assim como as demais, não dispõe de caráter absoluto, encontrando 

limitações em outros valores constitucionalmente protegidos, especialmente na 
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inviolabilidade da privacidade e da intimidade individual e na proibição ao racismo. 

(PAULO; ALEXANDRINO, 2014) 

A partir da análise dos conceitos supra será formulada a segunda parte dessa 

fundamentação teórica, que faz uma abordagem interdisciplinar, delineando algumas 

noções e generalidades que permeiam os direitos humanos no atual cenário de 

cibercultura, concebida por Pierre Lévy. Nessa concepção, os elementos da cibercultura 

estão intrinsecamente envolvidos e devem ser considerados para a reflexão da 

efetividade do direito ao pluralismo político e à livre manifestação do pensamento, bem 

como para a elaboração de mecanismos capazes de garantir essa efetividade frente às 

novas formas de comunicação, interação e manifestação do pensamento. 

 

2. PLURALISMO POLÍTICO 

 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, surge o modelo de Estado hoje adotado no 

Brasil, o Estado Democrático de Direito, cujos pilares são a soberania popular, a 

supremacia da Constituição, os direitos fundamentais e a democracia. Segundo Kildare 

(2012), o Estado contemporâneo é essencialmente pluralista. A pluralidade de culturas, 

ao lado de circunstâncias históricas e das falhas identificadas nos modelos de Estado até 

então experimentados, pode ser apontada como uma forte razão para a concretização do 

contemporâneo Estado de Direito, que busca ampliar o conceito de democracia, 

retirando-a do plano formal e estabelecendo inédita e necessária conexão com a 

efetividade dos direitos fundamentais. 

Em seus estudos sobre a inter-relação entre Estado de Direito, direitos fundamentais 

e democracia, Marcelo Neves assevera que: 

 

Estado de direito e direitos fundamentais sem democracia não encontram 

nenhuma garantia de realização, pois todo modelo de exclusão política põe 

em xeque os princípios jurídicos da legalidade e da igualdade, inerentes, 

respectivamente, ao Estado de direito e aos direitos fundamentais. Por seu 

turno, a democracia sem Estado de direito e direitos fundamentais 

descaracteriza-se como ditadura da maioria. Essas são as dimensões da 

complementariedade. (EVES apud NOVELINO, 2016, p. 247) 

 

Assim, com supedâneo nessa inter-relação entre direitos fundamentais e 

democracia, no mister de garantir a igualdade de direitos e a participação de todos na 

vida política, consagrou-se o pluralismo político. 

O pluralismo político é a coexistência de uma multiplicidade de opiniões, 

ideologias e crenças e o respeito por todas elas. Trata-se de um dos fundamentos da 
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República Federativa do Brasil, conforme reza o artigo 3º da Constituição Federal, ao 

lado da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa. 

Explica Marcelo Novelino (2016) que os fundamentos são valores que possuem 

especial significado na ordem constitucional, assumindo importante papel como diretriz 

para elaboração, interpretação e aplicação das demais normas jurídicas, bem como 

diretamente utilizados como razões para a decisão de um caso concreto. 

É cediço, todavia, que não obstante as diversidades constituírem o fundamento do 

pluralismo político, igualmente sempre alimentaram as discórdias entre indivíduos e 

grupos, numa tendência histórica de rotulação do diferente como algo inferior e 

negativo. Estariam o Estado de direito e o pluralismo político, efetivamente rompendo 

essa tendência histórica? No plano teórico é certo que “(...) na sociedade moderna e nos 

estados democráticos de direito não existe mais espaço para a discriminação, para a 

intolerância e o desrespeito ao direito do próximo de ser diferente” (CHATT, 2006, s. 

p.). 

A constitucionalização do pluralismo representa inequívoco avanço na tutela às 

diferenças. Exige-se estrita observância ao conteúdo dos princípios fundamentais em 

todas as fases do processo legislativo, bem como na aplicação e integração da lei, 

inclusive emergindo dessa lógica a inconstitucionalidade por violação dos princípios 

fundamentais. Somente a tutela constitucional, porém, mostra-se insuficiente para 

garantir o pluralismo no plano concreto, razão pela qual há uma jornada ininterrupta 

pelo desenvolvimento de medidas aptas a implantar a igualdade material, coibindo a 

descriminação. O ritmo frenético com que se modificam os contornos sociais e as 

formas de comunicação impõe a busca incessante por novos mecanismos de 

concretização dos direitos fundamentais, muito embora essa busca não tenha sido capaz 

de acompanhar lado a lado as transformações da sociedade. 

Dentre os instrumentos de materialização do pluralismo político, sobressai-se a 

livre manifestação do pensamento, com o qual se estabelece uma relação de decorrência 

e complementariedade, e que sofre tremendamente o impacto das vertiginosas 

transformações na comunicação e nas relações sociais. 

 

3. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO 
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O direito à liberdade é um dos direitos individuais consagrados no Capítulo I do 

Título II “Dos direitos e deveres individuais e coletivos” da Constituição Federal, muito 

embora seja possível identificar outros direitos deste gênero com localização 

topográfica distinta no texto constitucional. 

A liberdade estabelece intrínseca relação com a dignidade da pessoa humana; é 

um dos primeiros direitos humanos positivados nas declarações, direito de primeira 

geração. Resultado de um longo processo histórico marcado por conquistas e 

retrocessos, somente foi consolidada com a criação do modelo liberal de Estado. 

Não obstante a unanimidade com que se preconiza a liberdade como um dos 

mais importantes ideais políticos, ainda são tênues seus contornos, o que gera amplas 

discussões sobre seus limites e mitigações quando em conflito com outros princípios de 

igual valor. 

Assim como quaisquer outros direitos individuais, o direito à liberdade possui 

necessariamente um âmbito de proteção, que elege um conteúdo a ser resguardado, e 

limitações ou restrições, decorrentes da necessidade de conciliação entre direitos 

fundamentais com outros bens jurídicos tutelados pela Carta Magna. Seu âmbito de 

proteção e suas restrições podem ser melhor verificados em análise das liberdades em 

espécie. Em consonância com os objetivos da presente pesquisa, será analisada somente 

a livre manifestação do pensamento e suas especificidades. 

Segundo Celso Bastos a liberdade de manifestação do pensamento consiste no:  

 

[...] direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento. É o direito 

de não ser impedido de exprimir-se. Ao titular da liberdade de expressão é 

conferido o poder de agir, pelo qual contara com a abstenção ou com a não 

interferência de quem quer que seja no exercício do seu direito. (BASTOS 

apud NOVELINO, 2016, p. 346) 

 

O pensamento, por si só, é absolutamente livre, não constituindo objeto de 

interesse do mundo jurídico. José Cretella (apud, KILDARE, 2012) afirma que o 

indivíduo pode pensar o que quiser, não devendo receber, por isso, qualquer espécie de 

punição, não obstante existam regimes que trabalham por induzir o cidadão à mudança 

de pensamento, mediante lavagem cerebral, em abominável atentado à dignidade 

humana. A tentativa de interferência do Estado no pensamento individual, defronta-se 

com a liberdade positiva, ou seja, o direito do indivíduo em orientar-se na vida pelo seu 

próprio querer e não por determinação estatal, uma primeira conquista na esfera das 

liberdades individuais, restringindo a censura do Estado. 
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Verificou-se, contudo, que não somente o Estado era capaz de lesar os direitos 

individuais. Os particulares igualmente podem causar graves ameaças aos direitos de 

seus semelhantes. A forma de proteção dos direitos nas relações horizontais, porém, 

ocorre através de instrumentos distintos daqueles aplicados nas relações verticais entre 

Estado e indivíduo, cabendo ao poder estatal instrumentalizar também a liberdade 

negativa, ou a faculdade do sujeito de agir sem ser impedido por outros, caracterizada, 

assim, pela inexistência de constrangimentos que, atualmente, ocorrem com espantável 

frequência por parte de grupos ideológicos, econômicos e políticos, que se fizeram 

detentores de grande poder nas relações sociais, poder este manifestado não por meios 

de coerção física, mas incutindo suas ideologias nas massas. 

Se a liberdade de expressão não possui caráter absoluto, aflora o importante 

questionamento: como identificar as situações em que é legítima a restrição à livre 

manifestação do pensamento? Lançando um olhar para as hipóteses em que a 

manifestação do pensamento atinge direta ou indiretamente direitos fundamentais de 

terceiros. 

No texto constitucional estão presentes algumas restrições à livre manifestação 

do pensamento: a vedação ao anonimato (art. 5º, IV); o direito de resposta, proporcional 

ao agravo e a indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5º, V); a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização (art. 5º, X); a punição a qualquer discriminação 

atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (art. 5ª, XLI); a criminalização da 

prática do racismo (art. 5º, XLII), todas hipóteses de reserva legal qualificada. 

Encontra-se, na ponderação com o direito à privacidade, à honra e a imagem, 

algumas restrições à livre manifestação do pensamento, tanto no âmbito civil como no 

âmbito penal. Podem ser elencadas como medidas restritivas a vedação ao anonimato, 

que trata-se de: 

 

[...] cláusula restritiva expressa (...) possui basicamente duas finalidades: 

atuar de forma preventiva, desestimulando manifestações abusivas do 

pensamento; e de forma repressiva, permitindo o exercício do direito de 

resposta e a responsabilização civil e/ou penal (...) (NOVELINO, 2016, p. 

347) 

 

Identificando-se o sujeito que emitiu o pensamento ou juízo é possível proceder 

a devida responsabilização cível ou penal. Nesse sentido, interessante trazer à baila 

parte do voto do Ministro Celso de Mello, proferido na questão de ordem suscitada no 

Inquérito 1.957/PR, julgado em 11.05.2005: 
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(...) a cláusula que proíbe o anonimato – ao viabilizar, a posteriori, a 

responsabilização penal e/ou civil do ofensor – traduz medida constitucional 

destinada a desestimular manifestações abusivas do pensamento, de que 

possa decorrer gravame ao patrimônio moral das pessoas injustamente 

desrespeitadas em sua esfera de dignidade, qualquer que seja o meio utilizado 

na veiculação das imputações contumeliosas.217 

 

Na esfera penal, a ofensa à honra e à imagem pode ser enquadrada como crimes 

de calúnia, difamação e injúria, tratados nos artigos 138 a 145 do Código Penal, que 

tipifica também os crimes de incitação ao crime e de apologia ao crime ou criminoso 

(artigos 286 e 287), que igualmente configuram restrição à liberdade de exprimir o 

pensamento, em prol da segurança coletiva. 

Em meio às mencionadas restrições à liberdade de expressão, válido fazer um 

questionamento acerca da efetividade do direito de resposta e indenização por dano 

moral, material ou à imagem. Em tempos de redes sociais, a garantia do direito de 

resposta e de indenização em caso de irresponsabilidade no exercício da manifestação 

do pensamento, desvirtuando-se este para o cometimento de fatos civil ou penalmente 

ilícitos, seria suficiente para proporcionar proteção aos direitos fundamentais que se 

buscam tutelar através dessa restrição? Não é suficiente coibir atos ilícitos, 

determinando uma recompensa após o seu cometimento. Tudo leva a crer que a 

educação para a alteridade assumiria, nesse contexto, um papel fundamental de 

profilaxia, no sentido de orientar os indivíduos no exercício de suas liberdades, de modo 

a evitar que os mesmos não assumam posturas que possam ofender a dignidade alheia, 

razão pela qual existe estreita relação entre educação e efetivação dos direitos humanos. 

 

4. A EDUCAÇÃO E OS DIREITOS HUMANOS 

 

O processo de desenvolvimento da humanidade está compreendido nas trocas de 

experiências de gerações, esse é o processo tradicional que envolve o ensinar e o 

aprender, conhecido como Educação, todavia atualmente está ligado diretamente ao 

processo de inserção de uma pessoa em determinado grupo social, ou seja, para que o 

ser humano possa ter acesso ao conhecimento e a satisfação de suas necessidades 

passará por um longo processo educacional.  Por outro lado, o direito dos homens como 

também é conhecido os direitos humanos tem como um dos seus axiomas a dignidade 

                                                            
217 STF – Inq. 1.957/PR, Rel. Min. Carlos Velloso (11.05.2005). 
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da pessoa que deve ser reconhecido o seu valor em qualquer lugar, fato de constituição 

de um Estado soberano, onde o ser é capaz de exercer sua cidadania. Dessa forma, para 

que o cidadão seja reconhecido ou tenha seu valor respeitado é primordial a sua 

educação fato que promoverá o progresso social. 

Atualmente, um conceito que assusta a governança de um determinado país é o 

refugo humano, que se destacam as pessoas que não encontram espaço social em um 

determinado lugar, e está ligado diretamente com o grau de conhecimento e estudo do 

cidadão. Na obra de Zygmunt Bauman, Vidas Desperdiçadas, traduzida por Carlos 

Alberto Medeiros (2005), demonstra que o desenvolvimento humano está justificando 

uma corrida de inserção social e econômica, assim a pessoa que não consegue se inserir 

em um grupo social e estabelecer uma economia pessoal não será capaz de firmar sua 

vida em determinado local e migrará em busca dessa inserção.  

Da mesma forma que Bauman (2005) trata o refugo humano como lixo humana 

devido a falta de sua inserção social e econômica, destaca-se que as inserções estão 

ligadas as oportunidades educacionais de uma sociedade, essa afirmação é demonstrada 

pelo Índice de Desenvolvimento Humano- IDH onde um dos seus critérios de cálculo é 

a média de estudo de uma população, além da renda e o nível de saúde. É importante 

notar que os países com baixo IDH tem um índice migratório maior, pois o refugo 

humano busca as devidas oportunidades de inserção não oferecidas.  

Outro ponto de vista sobre o desenvolvimento humano é a compreensão que a 

educação está ligada ao respeito e a tolerância de uma sociedade, o reconhecimento das 

diversas culturas que compõem os centros de serviços e aglomerados sociais. Dessa 

forma, a educação (JÚNIOR, 1988) influencia os processos de alienação social que 

retira a liberdade individual de pensamento e cidadania, e, ainda, gerando um processo 

de violência um argumento de inserção social com o uso da força. 

Assim descreve Belisário dos Santos Junior e outros: 

 

Grande ênfase vem sendo dada ao tema formação ou educação em Direitos 

Humanos. Educar, para o exercício da cidadania aqueles que secularmente 

dela vêm sendo excluídos, tem por objeto, no dizer de Paulo Freire, a partir 

da conscientização destes, modificar a situação que os oprime. (JÚNIOR et. 

al., 1988, p. 74/75) 

 

Os objetivos da educação em sentindo amplo também é desenvolver a 

consciência crítica da pessoa, que gera ao cidadão a superação das históricas injustiças 

relacionada a nossa sociedade ocasionada pela desigualdade e opressão, ou seja, a 

inserção do cidadão na educação traz consigo o poder de escolha entre respeitar o 
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próximo e ser respeitado através dos argumentos válidos e lógicos, sem que com isso 

haja a necessidade de violência para ser reconhecido.  

Vale destacar o argumento complementar do Belisário dos Santos Junior e 

outros: 

 

Enfim, através da formação ou educação popular, interdisciplinar, em 

Direitos Humanos, busca-se auxiliar a participação e organização populares, 

formas fundamentais da superação das injustiças, desigualdades e opressão, 

rompendo efetivamente com o Estado de Segurança Nacional, em busca da 

construção de uma nova sociedade verdadeiramente democrática, cujo 

fundamento essencial seja o trabalho humano e baseada nos princípios da 

igualdade, solidariedade e liberdade. (JÚNIOR et. al., 1988, p. 76) 

 

Destaca-se nesse argumento as lições de Carvalho que ensina: 

 

Nos discursos pedagógicos há uma ênfase recorrente na necessidade de 

iniciação de jovens no campo de práticas e conhecimentos relativos aos 

valores públicos vinculados à democracia e aos direitos humanos. É o que 

encontramos, por exemplo, em documentos pedagógicos importantes, como 

as Diretrizes e os Parâmetros Curriculares Nacionais. É necessário 

reconhecer, contudo, que a aceitação dessa meta como principal diretriz 

educacional tem sido mais retórica do que prática. (CARVALHO, 2012, p. 

331) 

 

Dessa forma, para garantir a mais ampla inserção aos direitos humanos 

correspondentes a vida, ao trabalho, à saúde, à moradia e outros que fundamentam a 

dignidade da pessoa humana são necessários uma educação com conhecimentos que 

demonstram os valores públicos e somente com à igualdade nas oportunidades haverá a 

consolidação da ética e solidariedade do cidadão. 

Com esses argumentos é possível destacar que a educação é o instrumento de 

desenvolvimento social capaz de atingir a materialidade dos direitos humanos, ao 

compreender que o ensinar e aprender gera a inserção da pessoa, um sujeito que possui 

um valor e uma dignidade, aos grupos sociais e econômicos que satisfazem sua 

ambição, além de manter essa pessoa livre de pensamento em aglomerações sociais, 

sem que sua liberdade seja rompida pela injustiça da força. 

 

CIBERCULTURA 

 

Com o avanço das tecnologias, o ser humano constrói novas ferramentas que 

facilitam a comunicação, um mecanismo virtual que atrai instantaneamente o mundo 

para um determinado tema em fração de segundos, a principal característica da atual 

cultura. Na educação a tecnologia de informação atrai novas práticas que interagem em 
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um universo amplo incalculável de possibilidades. Essa cultura denominada como 

cibercultura é o principal meio de inserção do cidadão ao conhecimento de informações, 

assim é possível conhecer instantaneamente de fatos históricos, ver imagens, vídeos, 

discursos e contextuar em um momento presente, trazendo a livre manifestação do 

pensamento ilimitada. Assim, torna-se necessário contextualizar todos os fundamentos 

até aqui desenvolvidos neste cenário de cibercultura. 

O termo cibercultura, consagrado pelo escritor Pierre Lévy, pode ser entendido 

como “(...) o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de 

modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento 

do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 17). Este, por sua vez,  

 

[...] é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial de 

computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico que de informações 

que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 

universo. (LÉVY, 1999, p. 17) 

 

O ponto de análise essencial, portanto, não é o desenvolvimento de novas 

tecnologias, mas sim como elas têm transformado a comunicação e a transmissão de 

informações e principalmente, como o ser humano interage com essa realidade, 

evidenciando sua postura diante das tecnologias e o impacto que a cibercultura tem 

sobre os indivíduos, que reflete, por consequência, nos direitos humanos. 

Ao que tudo indica, a partir de uma observação de certas características, é 

possível afirmar que existem dois tipos de relação do indivíduo com a cibercultura: 

aquele que já nasce imerso nessa realidade, sendo sua relação com as tecnologias um 

processo natural de convivência; e aquelas pessoas que precisam adaptar-se às novas 

formas de comunicação, ressaltando, todavia, que em ambos os casos, há forte impacto 

sobre a vida do sujeito. As relações de trocas culturais vividas no mundo cibernético 

tornaram-se as principais influências comportamentais do cidadão, tanto para exercer 

sua liberdade de pensamento quanto para exercer sua cidadania.  

Historicamente, com o surgimento da escrita, houve uma mudança na forma de 

manifestação do pensamento. Quando as mensagens são lidas, comumente estão 

dissociadas do contexto em que foram concebidas, pois podem ser lidas séculos depois, 

ou em locais diversos, o que pode ocasionar problemas de interpretação e recepção e 

gerar conflitos. Algumas mensagens, todavia, são consideradas universais, pois foram 

concebidas para manterem seu sentido, como é o caso da ciência, dos discursos 

religiosos, e, no entender de Lévy (1999), também dos direitos humanos. 
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Ocorre que, a cibercultura tem o condão de modificar inclusive o sentido das 

mensagens universais, uma vez que modifica a escrita estática. Como promover a 

universalização e efetivação dos direitos humanos já positivados se o pensamento 

disseminado no ambiente virtual provoca mais conflitos do que concórdia relativamente 

a direitos tão essenciais? Assim aponta Pierre Lévy: 

 

A nova universalidade não depende mais da auto-suficiência dos textos, de uma 

fixação e de uma independência das significações. Ela se constrói e se estende por 

meio da interconexão das mensagens entre si, por meio da vinculação permanente 

com as comunidades virtuais em criação, que lhe dão sentidos variados em uma 

renovação permanente. (LÉVY, 1999, p. 15) 

 

Destarte, a cibercultura tem impacto na educação, e no desenvolvimento de 

mecanismos para a materialização dos direitos fundamentais. A relação entre o ser 

humano e a tecnologia merece atenção, para que, através de reflexões, os indivíduos 

aprendam a melhor maneira de atribuir significações construtivas aos conteúdos que 

acessam virtualmente. Frente às novas modalidades de comunicação, tudo aponta que as 

restrições mencionadas à livre manifestação do pensamento não são suficientes para 

garantir a dignidade da pessoa humana, de modo que é imprescindível a educação em 

direitos humanos. 

Por fim, se esse novo espaço de comunicação se expande diariamente, abrindo 

novas possibilidades, porque não aproveitá-las como ferramentas úteis aos direitos 

humanos? Afinal, como pondera Pierre Lévy (p. 11) “(...) cabe apenas a nós explorar as 

potencialidades mais positivas desse espaço nos planos econômico, político, cultural e 

humano” (LÉVY, 1999, p. 15). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Hodiernamente, difícil concebermos um axioma mais óbvio do que “ninguém é 

igual a ninguém”, sendo cada indivíduo um ser único, um mundo único, com infinitas 

particularidades, de modo que se torna urgente fazer com que a diferença deixe de ser 

fundamento e objeto de discórdias e conflitos. A única certeza que podemos ter no 

relacionamento com o outro é de que este outro é um ser diferente de nós. 

Para participar verdadeiramente da democracia é necessário interiorizar os 

valores democráticos essenciais, como a igualdade, a liberdade, o respeito e dignidade 

da pessoa humana, valores estes que condicionam o agir do indivíduo na sociedade 

(GOMES, 2015). 
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Os valores que nos unem devem prevalecer absolutos, tornando-se mais fortes 

que os conflitos que querem nos dividir. Mais do que garantir a efetivação do 

pluralismo político e da livre manifestação do pensamento, desenvolver políticas de 

educação em direitos humanos, voltadas para a inserção social e para a formação do 

cidadão, que incentivem ainda a tolerância e o respeito às diferenças, trata-se de medida 

indispensável à própria sobrevivência do Estado Democrático de Direito. 
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Resumo: O artigo apresenta reflexões sobre a educação como um direito fundamental de todos os 

indivíduos. Tem como objetivo apontar os avanços na positivação do direito de acesso da pessoa com 

deficiência à educação, com ênfase no ensino superior, confrontando esses avanços, por meio de uma 

analise histórica e documental, às ações da Universidade Federal de Goiás, com vistas a responder a estas 

exigências legais, partindo da criação do Núcleo de Acessibilidade (2008), do Sistema Integrado de 

Núcleos de Acessibilidade (2014) e da Política de Acessibilidade (2016). Evidencia-se, neste artigo, o 

direito de acesso da pessoa com deficiência à educação em nível superior em relação às ações de 

acessibilidade desenvolvidas pela UFG, entendidas pela instituição como um de seus valores 

institucionais, reafirmando seu papel e seu compromisso em promover condições de cidadania e 

dignidade aos seus usuários, condição essencial para que os mesmos possam ter exercício pleno do direito 

humano à educação. 

 

Palavras-Chave: Acessibilidade, Ensino Superior, Direito a Educação. 

 

 

UM OLHAR SOBRE O DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE 

ACESSO À EDUCAÇÃO NOS DISPOSITIVOS LEGAIS 

 

O Estado brasileiro tem como princípio a afirmação dos direitos humanos 

como universais indivisíveis e interdependentes e, para sua efetivação, todas 

as políticas públicas devem considerá-los na perspectiva da construção de 

uma sociedade baseada na promoção da igualdade de oportunidades e da 

equidade, no respeito à diversidade e na consolidação de uma cultura 

democrática e cidadã. (BRASIL, 2007, p.11) 

 

A Carta Magna brasileira assegura o direito pleno à educação, elucidando, como 

princípio do ensino, a igualdade de condições para o acesso e a permanência na rede 

regular de ensino. Destarte, restou garantido o acesso de todos aos níveis mais elevados 

                                                            
218 Graduada em Educação Física – UEG, Especialista em Educação Física Escolar – UEG, Aluna do 
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de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Mais 

especificamente, em seu artigo 208, tem-se a previsão ao atendimento educacional 

especializado para as pessoas com deficiência (BRASIL, 1988).   

Atique e Veltroni (2007) externaram suas preocupações com a mera positivação 

constitucional em detrimento da sua efetiva prática, o que faria dos princípios 

norteadores dos direitos humanos, mera letra morta, sem garantir ao indivíduo 

deficiente o exercício pleno de sua cidadania.  

Nos anos 90, o debate sobre a educação inclusiva toma destaque no cenário 

internacional a partir da realização de diversas conferências internacionais, como a 

Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada pela UNESCO em Jontiem, 

1990, que tem como produto a Declaração Mundial de Educação para Todos e a 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, realizada quatro anos 

depois, também pela UNESCO, na Espanha, que culmina em um documento 

internacional, marco histórico para a inclusão de pessoas com deficiência na educação: 

a Declaração de Salamanca.  

A Declaração Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 1990) reafirma a 

educação como direito fundamental universal, favorecendo a conquista do progresso 

social, econômico e cultural dos países, na medida que seus cidadãos exerçam seus 

direitos sociais. Quanto ao direito à educação da pessoa com deficiência, o documento 

se posiciona nos seguintes termos: 

 

Artigo 3 - Universalizar o acesso à educação e promover a equidade (...) 5. 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 

deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 

garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer 

tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo (UNESCO, 

1990). 

 

Ato seguinte, a Declaração de Salamanca rememora a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (ONU, 1948) e renova a proposta da Declaração Mundial de 

Educação para Todos, ao assegurar esse direito a todos os indivíduos, independente de 

suas diferenças, exortando o compromisso dos países em assegurar o acesso ao sistema 

educativo às pessoas com deficiência (UNESCO,1994). 

De acordo com Ferrari e Sekkel (2007), o Brasil, ao se tornar signatário da 

Declaração Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 1990) e da Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994), reafirmou seu posicionamento na construção de um 

sistema educacional inclusivo, o que trouxe maior visibilidade à matéria e motivou a 
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discussão interna das temáticas de inclusão/exclusão na educação brasileira, dando 

início a profundas transformações em nosso sistema educacional, o que se confirma 

com a evolução da legislação infraconstitucional e com a elaboração de diretrizes 

nacionais voltadas para a educação inclusiva nos anos seguintes.  

Publicada em 20 de dezembro de 1996, a Lei nº 9.394 - Lei de Diretrizes e Bases 

para a Educação Nacional, aborda especificamente a Educação Especial em seu 

capítulo V, definindo-a por modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, em todos os níveis, da Educação Infantil ao 

Ensino Superior (BRASIL, 1996). Conforme discutem Atique e Veltroni (2007), este 

dispositivo legal reafirma o mandamento constitucional de garantia de todos ao acesso a 

educação, incluindo também o ensino superior.  

São muitos os avanços da legislação pátria no que se refere à garantia dos 

direitos da pessoa com deficiência nos anos seguintes, tomando-se, como exemplo, 

alguns dispositivos legais, como a Lei nº 10.436/2002, que reconhece a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) como meio legal de comunicação e expressão da pessoa 

surda  (BRASIL, 2002), e a Portaria nº 2678/02, que aprovou diretrizes e normas para 

uso, produção e difusão do sistema Braille, bem como recomenda sua utilização em 

todo território nacional. Já o Decreto nº 5.296/04, que regulamenta as Leis 10.048/2000 

e 10.098/2000, estabeleceu normas e critérios para o atendimento prioritário a promoção 

de acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 

2004). 

Merece destaque o Programa Acessibilidade Ensino Superior - Programa 

Incluir (2005), que foi criado com o objetivo de promover o desenvolvimento de 

políticas institucionais de acessibilidade nas Instituições Federais de Ensino Superior. 

Uma de suas determinações é a estruturação de núcleos de acessibilidade, que têm como 

função a eliminação das barreiras físicas, comunicacionais, informacionais que 

dificultam ou impedem o acesso e participação de estudantes com deficiência nos cursos 

superiores (BRASIL, 2013). A própria criação do Núcleo de Acessibilidade da 

Universidade Federal de Goiás ocorreu a partir de um edital do Programa Incluir. 

Internacionalmente, nesse interim, podemos destacar a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, realizada pela ONU, em 2006, e ratificada no 

Brasil pelo Decreto nº 6.949/09, que assegura o acesso da pessoa com deficiência a um 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis (BRASIL, 2009) no âmbito do ensino 

superior.  
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Em 2010, houve a publicação do Decreto nº 7.234/10, que institui o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, cuja finalidade prevê a ampliação das 

condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal. Entre as 

áreas em que as ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas, 

está o acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação (BRASIL, 2010). 

Para além deste, o Decreto nº 7.611/11 aprofundou as garantias quanto ao 

atendimento educacional especializado e a estruturação dos núcleos de acessibilidade 

(BRASIL, 2011). A conquista mais recente, Lei nº 13.146/15, conhecida como Estatuto 

da Pessoa com Deficiência, reitera o compromisso do Estado em garantir o acesso da 

pessoa com deficiência à educação superior e à educação profissional e tecnológica em 

igualdade de oportunidades e condições (BRASIL, 2015). Especificamente quanto à 

educação, o Estatuto da Pessoa com Deficiência assim estabelece:  

 

Art. 27 - A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 

toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem. (BRASIL, 2015). 

 

O Conselho Nacional de Educação, no Parecer CNE/CP 8/2012, analisa o 

cenário nacional na perspectiva do Ensino de Direitos Humanos e afirma que, embora 

tenham sido muitas as conquistas no campo jurídico, a falta de igualdade e 

oportunidades de acesso e permanência ao ensino superior ainda persiste, sendo 

necessária a implementação de políticas públicas que efetivamente promovam a 

inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior (BRASIL, 2012). Pelo exposto, 

tem-se formada uma perspectiva da importância da implantação de políticas efetivas de 

permanência da pessoa com deficiência ao ensino superior, conforme afirmam Ferrari e 

Sekkel (2007, p. 645): “É importante considerar que, se o ingresso do aluno foi 

legitimado pelo exame vestibular ou processo seletivo, ele tem o direito de encontrar 

condições de permanência e conclusão do curso que levem em consideração as suas 

dificuldades.”.  

Nesse sentido, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva aponta a necessidade de ações no ensino superior que devem 

envolver planejamento, organização de recursos e serviços na promoção da 

acessibilidade em todas as suas facetas, arquitetônica, comunicacional, pedagógica e 
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informacional, contemplando o acesso da pessoa com deficiência às atividades 

essenciais da universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão (BRASIL, 2008). 

Diversos pesquisadores, dentre eles Carvalho e Sousa Neto (2006), Ferrari e 

Sekkel (2007), Moreira, Bolsanello e Seger (2011), Anache, Rovetto e Oliveira (2014), 

Duarte et al. (2013), Cantorani e Pilatti (2015), Silva Neto et al. (2015) e Pereira et al. 

(2016) vêm, ao longo da última década, analisando as perspectivas de acesso e 

permanência das pessoas com deficiência ao ensino superior. Estes estudos apontaram 

que os significativos avanços nos dispositivos legais não têm sido suficientes para a 

concretização do direito ao acesso e permanência das pessoas com deficiência à 

educação superior.   

 

O DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO 

NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 

concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 

valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao 

contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e 

fora da escola. (BRASIL, 2008) 

 

Dados do Censo da Educação realizado pelo Ministério da Educação e Cultura 

[MEC], em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira 

[INEP], apontam um expressivo avanço no número de matrículas de alunos com 

deficiência em instituições de ensino superior, públicas e particulares. Em 2003, foram 

matriculados 5.078 alunos com algum tipo de deficiência, sendo que, em 2013, o 

quantitativo salta para 29.034 alunos (BRASIL, 2013), aumento que pode ser creditado, 

em grande parte, aos avanços normativos referentes a acessibilidade neste decênio.  

No caso da Universidade Federal de Goiás [UFG], dados extraídos dos relatórios 

enviados ao MEC pelo Núcleo de Acessibilidade/UFG [NA/Prograd/UFG]
221

 apontam a 

presença de 169 alunos com deficiência matriculados no segundo semestre de 2015 

passando para 219 no segundo semestre de 2016 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS, 2015; 2016). 

Neste âmbito, o Documento Orientador do Programa Incluir destaca o papel das 

Universidades Federais em responder pela promoção de ações institucionais que tenham 

                                                            
221 O NA/Prograd/UFG foi criado em 2008, mas somente foi alocado como órgão vinculado a Pró-reitoria 

de Graduação pela Resolução CONSUNI nº 32/2011, revogada pela resolução CONSUNI nº 043/2014. 
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como viés a inclusão plena de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando 

barreiras pedagógicas, arquitetônicas, na comunicação e informação, tendo como 

premissa o cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade (BRASIL, 2013). 

As ações da Universidade Federal de Goiás visando sua adaptação à realidade de 

ingresso das pessoas com deficiência no ensino superior, em diferentes níveis, 

iniciaram-se formalmente em 2008, com a criação do Núcleo de Acessibilidade da 

UFG. De acordo com o edital do Programa Incluir, que possibilitou a criação do 

NA/UFG, compreende-se por Núcleo de Acessibilidade a constituição de um espaço 

físico, com profissional responsável pela organização de ações de acessibilidade, e pela 

articulação entre os diferentes órgãos da instituição com vistas a implementação de uma 

politica de acessibilidade que tenha como premissa a efetivação da acessibilidade nas 

relações de ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 2007). 

Segundo Rosa, Almeida e Teixeira (2011) o propósito de criação do NA/UFG 

estava atrelado ao princípio de respeito as diferenças, tendo como foco a busca de 

recursos e tecnologia assistivas com vistas a proporcionar acesso do aluno a todos os 

ambientes, ações e processos educativos inerentes a vida acadêmica. Ponderam os 

autores que o compromisso do NA é a viabilização de uma educação superior inclusiva: 

“por meio do rompimento de barreiras que envolvem o preconceito, o direito de ir e 

vir, o sucesso acadêmico e a comunicação alternativa” (ROSA, ALMEIDA, 

TEIXEIRA, 2011, p.3). 

Dando um salto qualitativo organizacional em 2014, a UFG, por meio do NA 

estrutura o Sistema Integrado de Núcleos de Acessibilidade [SINAce/UFG], um órgão 

suplementar vinculado a Pró-reitoria de Graduação, criado pela resolução CONSUNI 

043/2014. Conforme afirma sua resolução de criação, sua finalidade é:  

 

[...] planejar e organizar as ações institucionais para a promoção de 

acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos  sistemas de informação, 

nos materiais didáticos e pedagógicos, que são disponibilizados  aos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas 

habilidades/ superdotação e  aos servidores com deficiência em todos os 

espaços, ações e processos (seletivos, administrativos, de ensino, pesquisa e 

extensão) da UFG, incluída a garantia de que serão providenciadas 

adaptações razoáveis de acordo com as necessidades  individuais,  buscando 

seu pleno desenvolvimento acadêmico e profissional. (UFG, 2014) 

 

Como discute Dalla-Dea e Rocha (2016), o SINAce  foi implantado a partir da 

necessidade de se efetivar a Política de Acessibilidade. A estruturação deste sistema foi 

pensada a partir das diversas dimensões da acessibilidade, a comissão de estruturação 

foi composta por representantes das pró-reitorias e órgãos da instituição que possuem 
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relação com estas dimensões, por representantes com deficiência dos servidores e 

discentes, bem como por representantes dos núcleos de acessibilidade das regionais da 

UFG
222

. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2015) 

Anache, Rovetto e Oliveira (2014) salientaram em sua pesquisa que, apesar das 

iniciativas de fomento do governo, a política de inclusão nas instituições de ensino 

superior encontra obstáculos em sua institucionalização, o que restou evidenciado após 

análise do artigo de Carvalho e Sousa Neto (2008) sobre a acessibilidade no Campus 

Jataí da UFG, onde os autores apontam que o acesso da pessoa com deficiência ao 

Campus é dificultado principalmente por barreiras arquitetônicas, pedagógicas e 

comunicacionais, além de trazer reflexões acerca da necessidade de formação sobre 

inclusão nas licenciaturas, ou seja, preparar o docente durante sua própria formação 

profissional para lidar com os diferentes aspectos da inclusão no exercício do seu labor. 

Por sua vez, a análise de Tartucci (2014) expôs as condições de acesso e 

permanência da pessoa com deficiência no Campus Catalão da UFG, considerando-as 

deficitárias no que tange às ações e políticas institucionais implementadas. Embora a 

autora reconheça que há iniciativas individuais de alguns servidores do Campus na 

perspectiva da educação inclusiva, alerta que, de um modo geral, sobressai a falta de 

apoio técnico especializado e de recursos financeiros específicos para as ações de 

inclusão outrora previstas. 

Após a estruturação do SINAce, a UFG aprofundando seu compromisso com o 

direito da pessoa com deficiência de acesso a educação, constrói sua própria Política de 

Acessibilidade, documento norteador para suas ações de acessibilidade, finalizada neste 

ano.   

Conforme apontam Dalla-Dea e Rocha (2016), a construção do documento 

ocorreu de forma participativa, envolvendo diversos setores da universidade. A escrita 

inicial se deu a partir da criação de grupos de trabalho relacionados aos eixos da Politica 

de Acessibilidade envolvendo todos os integrantes do SINAce. A validação do 

documento sucedeu-se por meio de rodas de conversa com alunos com deficiência, 

discussão em cursos de formação de servidores técnicos-administrativos e docentes, e 

                                                            
222 A partir da Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC/ Conselho de Curadores Nº 01/2015, que aprova o 

novo Regimento da Universidade Federal de Goiás, a divisão da Universidade passa a ser em regionais 

(Regional Catalão; Regional Goiânia, que abarca o Campus de Aparecida de Goiânia; Regional Goiás; 

Regional Jataí e Regional Cidade Ocidental). 
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em conselhos diretores de unidades, com vistas a aproximar ao máximo o documento da 

realidade universitária. (DALLA-DEA, ROCHA, 2016) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva, o movimento mundial em prol da educação inclusiva fundamenta-

se, como ação política, social, cultural e pedagógica, na defesa do direito de que todos 

os alunos, sem nenhum tipo de discriminação, partilhem os processos educacionais 

juntos (BRASIL, 2008).  

Silva Neto et al (2015) em seus estudos, chamaram a atenção para a necessidade 

de pesquisas sobre como a universidade tem garantido acesso, permanência e 

participação das pessoas com deficiência no ensino superior, diante da importância da 

universidade no processo de formação do cidadão, o que fica explicitado na análise de 

De Brito Damia e Araujo (2010), ao afirmarem que esta temática remete diretamente 

aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da cidadania.  

Diante do cenário nacional de aumento no ingresso de pessoas com deficiência à 

universidade, Anache, Rovetto e Oliveira (2014) apontaram a necessidade premente de 

aprofundar estudos quanto as condições de acesso e permanência, o processo de ensino 

aprendizagem e a conclusão dos cursos. Alinhados a essa análise, Ferrari e Sekkel 

(2007) indicaram que, muitas vezes, o ampliar do número de pessoas com deficiência 

matriculadas no ensino superior, pode significar também a ampliação do fracasso 

acadêmico, por retenções sucessivas ou abandono.  

Não obstante, em análise histórica sobre o movimento inclusivo, não se pode 

ignorar que as pessoas com deficiência fazem parte de um universo de pessoas por 

muito tempo excluídas do âmbito social, em processos de discriminação e 

estigmatização (BRASIL, 2006; MARTINS, 2003). A política de acesso ao ensino 

superior, neste contexto, evidenciava práticas sociais segregadoras quanto ao acesso ao 

saber, já que o processo de escolarização era entendido como privilégio de um grupo 

(CASTANHO e FREITAS, 2006; BRASIL, 2007).  

 A importância da pessoa com deficiência conviver ativamente na comunidade 

acadêmica se destaca por ocorrer em espaço onde é possível o fortalecimento das trocas 

e do convívio social mútuo, oportunizando-as possibilidades de concretização de seus 

projetos de vida (CASTANHO e FREITAS, 2006). Para além desse aspecto, a 
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convivência com a diversidade humana proporciona benefícios a todos os envolvidos no 

processo educacional (DUARTE et al., 2013). Neste contexto, tem-se enaltecida a 

relação direta entre cidadania, democracia, justiça social e acesso da pessoa com 

deficiência no ensino superior. (PEREIRA et al., 2016).  

Apoiados nas reflexões de Ferrari e Sekkel, aponta-se o caráter relevante e 

necessário de aprofundar estudos sobre a efetividade de ações de acessibilidade na UFG 

e seus desdobramentos, na tentativa de que o acesso e permanência das pessoas com 

deficiência na universidade, impulsionado pela legislação, não se constitua em apenas 

“bandeira das políticas públicas, que travestida de novidade, termina por manter, na 

prática a elitização de modo ainda mais perverso através da inclusão marginal (…)” 

(2007, p. 644). 

Conforme reflexão de Stroparo e Moreira: 

 

O acesso dos alunos com deficiência ao ensino superior levanta um 

questionamento a respeito das condições desse segmento de ensino, não 

apenas no que se refere ao ingresso, mas à permanência e ao sucesso desses 

alunos. Embora as ações de apoio na universidade estejam presentes, as 

mudanças necessárias para responder às demandas ainda representam 

inúmeros desafios. (2016, p. 211) 

 

Anache, Rovetto e Oliveira (2014) indicaram que as barreiras atitudinais e 

pedagógicas são um grande entrave para a permanência das pessoas com deficiência na 

universidade. Na mesma direção, Silva Neto et al. (2015), pontuaram que, diante das 

barreiras à acessibilidade, faz-se necessário um reconhecer dos direitos legítimos e 

legais das pessoas com deficiência no tocante ao seu acesso e integração no ensino 

superior, para promover as mudanças necessárias e concretizar este direito.  

A efetivação da Política de Acessibilidade na instituição só encontrará caminhos 

no envolvimento e mobilização de diferentes áreas da instituição, tais como a 

arquitetura, computação, perspectiva curricular, gestão de pessoas e a formação 

pedagógica, dentre outras, a partir dessa análise histórica, percebemos que esse caminho 

tem sido trilhado, bem como vislumbram-se desafios
223

 na construção de uma 

universidade acessível, e portanto comprometida com a dignidade humana. 

 

REFERÊNCIAS 

                                                            
223 Dentre estes, podemos citar a extinção do Programa Incluir no segundo semestre de 2016 resultado das 

mudanças no governo brasileiro. Neste sentido ainda não se tem clareza sobre o repasse de verbas para 

ações de acessibilidade a partir de 2017 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2016).  
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A ESTIGMATIZAÇÃO DA MULHER VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL 
NO BRASIL ANTE À ERA CONTEMPORÂNEA 

E as sequelas remanescentes de uma sociedade arcaica e 
misógina 

 
 
 Araujo, Ana Elisa Braga – Universidade Federal de Goiás 
 Caetano, Karla Leticya Vieira – Universidade Federal de Goiás 
 Andrade, Laissa Abreu – Universidade Federal de Goiás 
 



INTRODUÇÃO

 
Introdução Vivendo em uma sociedade contemporânea em um momento de 
tantos embates político-sócio-culturais, especialmente com relação às garantias 
constitucionais igualitárias e a sua proteção legal, é de extrema importância se 
ater ao ordenamento jurídico vigente que consagra em seu artigo 5º, inciso I, a 
igualdade entre homem e mulher, posição amplamente ratificada pelos Direitos 
Humanos em diversos tratados internacionais. Antagonicamente, no âmbito 
social, verificam-se ações discriminatórias e repressão às liberdades individuais, 
tais como a sexualidade da mulher, movidas pelo pretexto de conservação dos 
valores, oriundas, mesmo que involuntariamente, de uma sociedade sexista, 
descendente da era pater familias. Segundo Foucault, “as identidades são 
construídas no interior das relações de poder”, de modo em que os discursos 
articulados retificam a subsistência da condição subserviente feminina em 
relação ao gênero diverso. A violência infringida, inclusive, transpõe o ato 
delituoso em si, uma vez que se estende à sociedade que culpabiliza a vitima e 
impõe o silêncio frente à “vergonha” da exposição. Desta forma, visa-se analisar 
as medidas institucionais acerca do tema, bem como explicitar os preconceitos 
intrínsecos ao meio social, e, ocasionalmente, difundido por juristas; afim de 
assegurar a igualdade de gêneros e direitos da mulher. 
  



OBJETIVOS

Visa-se analisar o contexto histórico e social 
acerca da subsunção da mulher, e minorias como 
um todo, à sociedade misógina perpetuada 
desde a Idade Antiga, com enfoque na 
estigmatização da vítima de abuso sexual e, 
consequentemente, na luta pelos direitos 
fundamentais igualitários, independentemente 
de gênero, objetivando, essencialmente, 
identificar na prática, ações que estigmatizam a 
imagem da mulher, mesmo quando sujeita à 
violência de abuso sexual. 
 
 



METODOLOGIA

METODOLOGIA Visando analisar o 
tema em comento, fez-se necessário 
embasamento teórico, sociológico e 
jurídico, motivo pelo qual este 
trabalho se pauta em pesquisas 
bibliográficas por meio de análises de 
doutrinárias, legislativas, 
jurisprudenciais e artigos; bem como 
se embasa em situações fáticas 
acerca do tema.  
 



CONCLUSÕES 

 
Conclusões A partir das análises bibliográficas, observa-se que a luta 
pela igualdade de gênero é recorrentemente discutido, tendo em vista 
que se concentra nas questões do reconhecimento dos direitos à 
integridade corporal, à sexualidade e à dignidade humana dos 
indivíduos em meio a uma sociedade idiossincraticamente sexista que 
incita subsunção da mulher ao estigmatiza-la e desvaloriza-la. Isto 
posto, conclui-se que, mesmo com  advento do ordenamento jurídico, 
a concepção individual, reproduzida por gerações,  permanece arcaica, 
motivo pelo qual têm-se a necessidade de implementação da 
conscientização por meio da educação, ensino familiar, cultura e 
inovações legais acerca do tema, não só para garantir o respeito e a 
igualdade de direito entre os gêneros, mas também para livrar a 
sociedade contemporânea da obscuridade de conhecimento, que há 
muito vem reproduzindo um preconceito sobre o tema, enraizado 
pelas concepções de indivíduo surgidas na Idade Antiga. 
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RELAÇÃO DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS 
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Introdução :  
 

O grupo de Estudos em Direitos Humanos, de caráter 
interdisciplinar, é um projeto de extensão do NDH-UFG aberto à 
comunidade acadêmica e a quaisquer outras pessoas da sociedade 
interessadas em discutir sobre direitos humanos nas suas variadas 
vertentes. Partindo da ideia que a Educação é um instrumento 
eficiente de transformação social, o grupo de estudos tem auxiliado 
nas discussões para a construção e o exercício da democracia, por 
ser um ambiente que propicia aos seus participantes o diálogo sobre 
diversos temas sob a perspectiva dos direitos humanos, 
contribuindo para despertar uma visão crítica da realidade, 
desconstruir conceitos hegemônicos e dominadores e criar uma 
consciência empoderadora. Com o atual cenário social e político, 
demasiadamente delicado e complexo dado os acontecimentos 
hodiernos em nosso país, a discussão aprofundada acerca dos 
conceitos que interligam a democracia e os direitos humanos nesse 
espaço interdisciplinar é fundamental. Por meio de material textual, 
bibliográfico e fotográfico, este pôster visa destacar a importância 
das reuniões do grupo de estudos para essa íntima relação entre 
democracia e direitos humanos. 

 



Objetivos : 
 

Demonstrar a importância do Grupo de Estudos em Direitos 
Humanos da UFG enquanto um instrumento educativo que auxilia nas 
discussões para a construção e exercício da democracia. 

Reconhecê-lo como um espaço aberto de diálogo entre 
acadêmicos e sociedade que promove a construção do conhecimento 
por meio de reflexões que contestam pré-conceitos, visões de mundo 
dominantes excludentes e discriminatórias e concepções impostas.  

           Destacar as reuniões do grupo 
em que a temática democracia foi 
trabalhada ou que foram 
desenvolvidos temas que ajudam o 
cidadão a desenvolver uma visão 
crítica, participativa e empoderadora. 
 01/07/2016 – Palestra - Tema: os princípios democráticos e sua 

relação com a liberdade. Convidada: Profª Drª Helena Esser 
dos Reis 



Metodologia : 
O grupo de estudos interdisciplinares em direitos humanos (GEIDH) tem encontros 

quinzenais, às sextas-feiras, das 14:00h às 17:00h, dividido em dois momentos: das 14:00h às 
15:00h é feita a discussão sobre um texto previamente lido; das 15:00h às 17:00h  recebe-se 
palestrantes convidados. 

  
Aos integrantes do grupo de estudos são enviados informes e sugestões de leitura por e-

mail, combinado que tais leituras sejam previamente feitas a fim de que presencialmente 
possa haver uma melhor discussão do tema proposto tanto para o primeiro momento do 
encontro quanto para o segundo. Nos encerramentos das reuniões é realizado um lanche, 
momento em que é dado aos integrantes oportunidade de trocarem experiências, ideias 
acerca do tema discutido de forma informal, enfim ocorre uma confraternização entre os 
presentes.  

 
A prática democrática é uma constante dentro do grupo: em cada início de semestre é 

escolhido por meio do voto da maioria o dia e horário para se ocorrerem os encontros; os 
próprios participantes são quem sugerem as temáticas a serem discutidas naquele semestre; a 
participação é aberta a qualquer pessoa da sociedade e a frequência é livre. 

 
O GEIDH trabalha sempre com discussões que contribuem para que o participante da 

reunião desperte para uma visão crítica da realidade de forma a desconstruir conceitos 
hegemônicos e dominadores criando assim uma consciência empoderadora.  



Conclusões :  
Ao se criar um espaço interdisciplinar, plural, 

de acesso livre à população, no qual palestrantes 
têm oportunidade de expor as visões das diversas 
áreas a um grupo também interdisciplinar aberto a 
ouvir as vozes dos diferentes grupos (negros, LGBTs, 
religiosos, ateus, policiais, pessoas em situação de 
rua, deficientes físicos e mentais, crianças e 
adolescentes, defensores da legalização das drogas, 
defensores da legalização do aborto, etc) e debater 
a respeito dos argumentos apresentados, em um 
diálogo respeitoso que visa a compreensão do 
outro, é um lugar de exercício da democracia, que 
contribui para a discussão sobre a relação entre 
democracia e direitos humanos. 
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Introdução :  
Os números que descrevem a violência contra mulher apontam para 
um problema agudo e de longa duração. Segundo o Mapa para a 
Violência de 2015 – Homicídios de Mulheres no Brasil, entre 1980 e 
2013 os quantitativos passaram de 1.353 homicídios para 4.762, um 
crescimento de 252,0%. Considerando o aumento da população 
feminina no período, o incremento das taxas foi de 111,1%. Segundo 
dados da Organização Mundial de Saúde, a taxa brasileira de 4,8 
homicídios por 100 mil mulheres, em 2013, coloca o país na 5ª posição 
internacional, entre 83 países do mundo. Em 9 de março de 2015 a Lei 
13.105 foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, tipificando 
assim o feminicídio, classificando-o como crime hediondo e com 
agravantes quando acontece em situações específicas de 
vulnerabilidade. Entende a lei que existe feminicídio quando a 
agressão envolve violência doméstica e familiar, ou quando evidencia 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher, caracterizando 
crime por razões de condição do sexo feminino 



Objetivos :  
O estudo em questão procurara analisar historicamente as 
Convenções e Conferencias de Direitos Humanos que 
contribuíram para a tipificação do feminicídio no Brasil e quais 
são os limites e avanços permitidos pelo uso dessa categoria 
para a compreensão da violência contra a mulher e das mortes 
de mulheres no Brasil e, ainda, para a garantia dos direitos 
humanos das mulheres.  



Metodologia : 
Como métodos será empregado o método histórico-evolutivo. 
Buscar-se-á a origem do termo feminicidio e femicídio, tal como 
vem evoluindo e expandindo suas modalidades, através de 
definições de teóricas latino-americanas como Ana Letícia 
Aguiar, Heleith Saffioti, Julia Monarrez Fragoso e Rita 
Laura Segato.   
A pesquisa será predominantemente qualitativa, bibliográfica e 
documental.  
 



Conclusões :  
Ainda que reconhecida a gravidade do problema 
dos feminicídios, são poucas as informações que descrevem 
como o sistema de justiça lida com essas mortes. A despeito dos 
avanços significativos consolidados na legislação, são grandes as 
dificuldade enfrentadas pelas mulheres para terem seus direitos 
efetivamente reconhecidos, diante de praticas discriminatórias 
que, ainda hoje, orientam certas instituições policiais e judiciais. 
Instituições essas que possuem papel de destaque para a 
manutenção ou modificação das relações de microfísica de 
poder. Assim, é de mister importância trabalhos que analisem o 
fenômeno do feminicídio no Brasil, agregando referências ás 
circunstâncias sociais, econômicas e históricas, discutindo 
a interseccionalidade de gênero e as estruturas de poder. 
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INTRODUÇÃO

Introdução : A androginia é uma característica de gênero de pessoas 
que nasceram hermafroditas/intersexuais, isto é, que possuem uma 
genitália externa e/ou interna com características femininas e 
masculinas. Reconhecida em outros contextos históricos, como na 
Antiguidade e Idade Média, a androginia foi cerceada a par=r da Idade 
Moderna, com a cons tuição do conceito de uma única identidade 
para cada individuo. Desta forma, limitaram-se os gêneros à 
parâmetros duais, ainda perpetuados na sociedade contemporânea, 
sem abarcar, entretanto, a existência de um terceiro sexo, de um ser 
intersexuado, de um “meio-termo” ou de um andrógino. Isto posto, 
em meio a tantos embates político-sócio-culturais atualmente, 
principalmente no que concerne ao reconhecimento da pluralidade de 
gêneros e a sua respectiva proteção legal, faz-se necessário 
implementações legislativas em prol da diversidade, assim como o fez 
a vanguardista Alemanha, que a exemplo da Austrália e Nova Zelândia, 
se consagra como o primeiro país da Europa a criar o “terceiro gênero” 
para registro de recém-nascidos, deixando que os próprios indivíduos 
decidam, quando adultos, se enquadram-se ao gênero feminino ou 
masculino, ou se permanecerão intersexuais.  

 





O objetivo do presente trabalho foi 
constatar e publicitar a situação social e 
jurídica dos intersexos na atualidade, 
estimulando as sabidas necessárias 
discussões acerca do tema a fim de 
promover a igualdade e dignidade destes 
cidadãos que enfrentam, além do conflito 
interno, uma forte repressão social. 
 
 



METODOLOGIA

Metodologia A pesquisa foi desenvolvida através de dados 
bibliográficos, principalmente, com base em artigos científicos.  
 
 
 



 
Conclusões A partir das análises bibliográficas, observa-se que a luta pelo 
reconhecimento do terceiro gênero sexual é tema de discussões de 
Direitos Humanos e pautas em reuniões do Conselho de Direitos Humanos 
da ONU. Este tema foi desenvolvido, principalmente, pelas associações de 
hermafroditas/intersexuais por todo o mundo, e que se concentram nas 
questões do reconhecimento dos direitos à integridade corporal e à 
dignidade humana das pessoas com essas características básicas. Através 
dessa pesquisa observamos que poucos países no mundo possuem 
legislação relativa ao terceiro gênero sexual e apesar da inovação legal, 
ressalta-se que esta normativa se restringe ao registro de nascimento de 
bebês diagnosticados como hermafrodita/intersexo, e o universo de 
negativas aos direitos de gênero abarca diversas outras questões. Conclui-
se, portanto, que há necessidade de mais estudo, publicidade e inovações 
legais a respeito do terceiro gênero sexual, que é fundamental não só para 
garantir a igualdade de direitos dos nascidos hermafroditas/intersexuais, 
mas também para livrar a sociedade contemporânea da obscuridade de 
conhecimento, e que há muito vem reproduzindo um preconceito sobre o 
tema, enraizado pelas concepções de indivíduo surgidas na Idade 
Moderna.  
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